
- Projekt - 
Uchwała Nr XVII/…… /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 lutego 2008 roku 

 
 
w sprawie: wyraŜenia zgody na złoŜenie przez Powiat Wodzisławski wniosku 

o dofinansowanie projektu pod nazwą „Dostosowanie kwalifikacji kadr 
oświaty do wyzwań nowoczesnej edukacji” w ramach Priorytetu IX, 
Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
WyraŜa się zgodę na złoŜenie przez Powiat Wodzisławski wniosku o finansowanie  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.4 pod nazwą 
„Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XVII/……../2008  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 lutego 2008 roku 

 
w sprawie: wyraŜenia zgody na złoŜenie przez Powiat Wodzisławski wniosku                          

o dofinansowanie projektu pod nazwą „Dostosowanie kwalifikacji kadr 
oświaty do wyzwań nowoczesnej edukacji” w ramach Priorytetu IX, 
Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
 

Celem Działania 9.4 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest m.in. 
dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr 
administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze zmiana kierunków 
kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją 
demograficzną w systemie oświaty. 

Projekt „Dostosowanie kwalifikacji kadr oświaty do wyzwań nowoczesnej edukacji” 
został opracowany w oparciu o zapotrzebowanie na zdobycie nowych kwalifikacji, zgłaszane 
przez pracowników szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, 
wynikających z oczekiwań klientów tych szkół i placówek.  
Projekt realizowany będzie przede wszystkim w oparciu o bazę dwóch placówek: 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. oraz Powiatowego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 
Dodatkowo do projektu pozyskano jako partnera WyŜszą Szkołę Humanistyczno – 
Ekonomiczną w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śl. Uczelnia ta przeprowadzi 
studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Wodzisławski. 
Kierunki zmian demograficznych i oczekiwań uczniów, ich rodziców i słuchaczy wskazują, 
Ŝe szczególnie naleŜy wesprzeć trzy zasadnicze obszary :  

a) podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych, z uwzględnieniem 
nauczycieli kształcących osoby dorosłe (mając na względzie przygotowanie 
dodatkowych kadr kształcenia ustawicznego), 

b) podniesienie kwalifikacji nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieŜą o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, 

c) pracowników szeroko rozumianej administracji instytucji oświaty (kadry 
zarządzającej i pracowników administracyjnych). 

 
W zakresie wskazanym ad. a) zorganizowane zostaną studia podyplomowe kwalifikacyjne w 
WSHE w Łodzi – Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śl. w zakresie andragogiki oraz kurs 
doskonalący: Młody nauczyciel przedmiotów zawodowych PODN w Wodzisławiu Śl. – 
skierowany do początkujących nauczycieli przedmiotów zawodowych (ze staŜem 0-6 lat). 
Kwalifikacje nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieŜą o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych (ad.b) zostaną podniesione poprzez kursy doskonalące organizowane w PODN 
w Wodzisławiu Śl.: „Zasady diagnozy wczesnej interwencji oraz róŜnych form pomocy 
terapeutycznej wykorzystywanych do pracy z dzieckiem autystycznym” oraz „Usprawnienie 
dziecka wielorako upośledzonego”. W ramach tych kursów planuje się przeprowadzenie 
warsztatów m.in. w zakresie metody dobrego startu, metody Castillo Moralesa, metody ruchu 
rozwijającego Weroniki Sherbone itd. 
W WyŜszej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej uruchomione zostaną studia 
podyplomowe kwalifikacyjne na poszukiwanych przez nauczycieli kierunkach : wspomaganie 
rozwoju dziecka autystycznego oraz nadające kwalifikacje do wczesnego wspomagania 
dziecka. 



Do pracowników administracji instytucji oświaty skierowane będą kursy doskonalące. Jeden 
z nich będzie prowadzony w PODN w Wodzisławiu Śl.(doskonalenie kadr zarządzających 
szkołami i placówkami oświatowymi) oraz cykl szkoleń w PCKU w Wodzisławiu Śl. :  
- technologie informacyjne wraz ze zdobyciem certyfikatu ECDL, 
- podstawy prawne funkcjonowania placówek oświatowych,  
- finanse publiczne w placówce oświatowej, 
- narzędzia informatyczne w zarządzaniu placówką oświatową,   
- język angielski dla pracowników administracji oświatowej. 
Ta ostatnia grupa kursów adresowana będzie przede wszystkim do pracowników 
administracji szkół i placówek oświatowych. Pracownicy Ci stanowią o sprawności i w duŜej 
mierze o zgodności z prawem działań podejmowanych przez szkoły na wielu płaszczyznach 
(finansowej, organizacyjnej, wymian międzynarodowych itp.) lecz jednocześnie często 
sygnalizują znaczące niedobory umiejętności, bez których w dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu i wobec rosnących oczekiwań, nie sposób funkcjonować. Szkolenia te będą 
prowadzone nowoczesną metodą blended-learningu. 
W ramach projektu planuje się przeprowadzenie prawie 2.600 godzin kursów i zajęć na 
studiach podyplomowych dla grupy łącznie 370 pracowników szkół i placówek 
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Całkowity spodziewany koszt projektu, 
obejmujący całość zadań (w tym kadra, obsługa administracyjna, rozliczenia, promocja 
projektu, monitoring i ewaluacja) wyniesie 1 053 880,00 zł 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 85 %, a 15% to wkład Powiatu 
Wodzisławskiego. Wkład własny moŜe mieć formę wkładu pienięŜnego oraz niepienięŜnego 
(korzystanie z lokali Powiatu, sal lekcyjnych, laboratoriów, sprzętu stanowiącego własność 
Powiatu). 

WyraŜenie zgody na złoŜenie wniosku o dofinansowanie opisanego projektu 
umoŜliwi, w razie pomyślnego przebiegu procedury konkursowej, na przedstawienie 
pracownikom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wodzisławski bardzo ciekawej 
oferty podniesienia posiadanych lub zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Będą to 
kwalifikacje poszukiwane na rynku edukacyjnym zarówno obecnie, jak i w dającej się 
przewidzieć przyszłości, co umoŜliwi im utrzymanie zatrudnienia w placówkach tworzących 
system oświaty. Podniesienie kwalifikacji kadr administracyjnych spowoduje zaś polepszenie 
jakości pracy szkół i jakości oferowanych usług. 
 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
OŚWIATY 

 
/-/ mgr Edyta Glenc 


