
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

UCHWAŁA Nr XXXIII.203.2017 
RADY POWIATU w GIŻYCKU 

z dnia 31 sierpnia  2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów 

Wielkich Jezior Mazurskich” 
  
  Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  
2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 z późn. zm.) uchwala się co, 
następuje: 
  

§ 1 
W uchwale Nr XLIII.247.2014 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 września 2014 r. w sprawie 
przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” w Załączniku 
Nr 1 Matryca Giżycko do Strategii Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich, 
zmienia się brzmienie punktu 1.2. Podnoszenie jakości kształcenia, poprzez: 

1. zastąpienie roku 2020 – rokiem 2022; 
2. zastąpienie określenia „Powiatów WJM”  - określeniem „Powiatu Giżyckiego”; 
3. skreślenie w tabeli kolumna 6 Analiza ryzyka w podpunkcie 1.2.1. oraz podpunkcie 1.2.2. 

zdania „Nieznany harmonogram ogłaszania konkursów w zakresie pozyskania funduszy 
europejskich”; 

4. zastąpienie w tabeli w kolumnie 5 Źródła weryfikacji wskaźnika w podpunkcie 1.2.1. oraz 
1.2.2. zdań: 

a. „Okresowe sprawozdania z realizacji strategii”, zdaniem „Coroczne sprawozdanie 
szkół i placówek oświatowych składane Zarządowi Powiatu”; 

b. „Okresowe sprawozdania z wykorzystania funduszy europejskich” zdaniem 
„Roczne sprawozdania szkół i placówek oświatowych  składane Zarządowi 
Powiatu z wykorzystania funduszy europejskich”. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

STRATEGIA ROZWOJU EDUKCJI W POWIECIE GIŻYCKIM  (po zmianie)  

Cel operacyjny 

1.2. Podnoszenie jakości kształcenia 
 

Cel szczegółowy 

1.2.1. Opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych metod i technik nauczania 
oraz oceny jakości kształcenia 

 



Mierniki celu (przykładowe) 

1) wdrożone nowe strategie nauczania oraz innowacyjne formy i metody nauczania 
i oceniania cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, w tym 
wykorzystujące techniki i sprzęt informatyczny 

2) zorganizowana współpraca szkół na rzecz poprawy jakości kształcenia, w tym ze 
szkołami zagranicznymi, na rzecz poprawy jakości kształcenia (szczególnie 
z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych) 

3) zorganizowane regionalne transgraniczne konkursy przedmiotowe i branżowe 

4) zorganizowany system dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania 
ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych 

Rezultaty 

1) do 2022 r. 50% nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Giżyckiego 
będzie stosowało nowe strategie oraz innowacyjne formy i metody nauczania i 
oceniania cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne z 
wykorzystaniem technik i sprzętu informatycznego lub laboratoryjnego 

2) do 2022 r. 50 % nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Giżyckiego  
będzie uczestniczyło w we transgranicznej współpracy szkół na rzecz poprawy 
jakości kształcenia 

3) przeprowadzone w latach 2015 - 2022 coroczne powiatowe  i transgranicznych (LT + 
1)  3 konkursów przedmiotowych i 2 branżowych 

4) do 2022 r. 30% uczniów szkół Powiatu Giżyckiego skorzysta z dodatkowych zająć 
szkolnych rozwijających zainteresowania 

 

Źródła weryfikacji wskaźnika 

 

1) Coroczne sprawozdanie szkół i placówek oświatowych przekładane Zarządowi 
Powiatu 

2) Roczne sprawozdania szkół i placówek oświatowych  składane Zarządowi Powiatu z 
wykorzystania funduszy europejskich 

3) Monitoring wewnętrzny realizowanego projektu. 

4) Badanie ewaluacyjne po zakończeniu projektu wykonane przez nadzór pedagogiczny. 

 

Analiza ryzyka 

 

1) Brak pewności co do pozyskania w trybach konkursowych środków niezbędnych do 
realizacji planowanych działań. 

2) Trudność przekonania nauczycieli, w tym dyplomowanych do podjęcia się 
kształcenia, dodatkowych czynności oraz zmiany metod pracy. 

3) Trudności językowe. 

4) Przerost znaczenia egzaminów zewnętrznych jako jedynego wskaźnika jakości 
szkoły.  

5) Trudności finansowe jednostek samorządu terytorialnego 



 

Cel szczegółowy 

1.2.2. Zakup i instalacja nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, cyfrowego i 
laboratoryjnego 

 

Mierniki celu (przykładowe) 

Szkoły i placówki edukacyjne powiatów będą dysponowały nowoczesnym sprzętem 
audiowizualnym, cyfrowym i laboratoryjnym 

 

Rezultaty 

Do 2020 r. we wszystkich szkołach powiatów WJM 90% nauczycieli posiada do dyspozycji 
sprzęt audiowizualny, 50% może pracować z komputerami (tabletami), w każdej szkole są 
min. 2 laboratoria (fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne, językowe) 

 

Źródła weryfikacji wskaźnika 

 

1) Coroczne sprawozdanie szkół i placówek oświatowych przekładane Zarządowi 
Powiatu 

2) Roczne sprawozdania szkół i placówek oświatowych  składane Zarządowi Powiatu z 
wykorzystania funduszy europejskich 

3) Dokumenty zakupowe – przetargowe, faktury, protokoły przyjęcia, księgi 
inwentarzowe. 

 

Analiza ryzyka 

 

Brak pewności co do pozyskania w trybach konkursowych środków niezbędnych do realizacji 
planowanych działań 

Problemy finansowe 

 

Cel szczegółowy 

1.2.3. Podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji nauczycieli 

Mierniki celu (przykładowe) 

1) zorganizowany system szkoleń nauczycieli w zakresie metod kształcenia 
z wykorzystaniem nowoczesnych strategii 

2) zorganizowany system szkoleń nauczycieli w zakresie metod kształcenia 
z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego 

3) zorganizowany system doskonalenia kwalifikacji nauczycieli ukierunkowany na 
problemy w środowisku szkolnym 

4) zorganizowane przedmiotowe, tematyczne sieci współpracy nauczycieli 



5) wdrożony system doskonalenia kwalifikacji nauczycieli przez udział w wyjazdach 
studyjnych 

6) zorganizowane praktyki nauczycieli u pracodawców 

7) liczny udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania nowoczesnych maszyn 
i narzędzi pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach 

8) zorganizowane szkolenia dla nauczycieli w zakresie języka obcego zawodowego 

 

Rezultaty 

1) do 2022 r. 90% nauczycieli w szkołach Powiatu Giżyckiego  zostanie przeszkolonych 
z zakresu stosowania nowoczesnych strategii 

2) do 2022 r. 90% nauczycieli w szkołach Powiatu Giżyckiego zostanie przeszkolonych 
z zakresu metod kształcenia z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego 

3) do 2022 r. 90% nauczycieli w szkołach Powiatu Giżyckiego zostanie przeszkolonych 
z zakresu rozwiazywania problemów w środowisku szkolnym 

4) do 2022 r. 50% nauczycieli w szkołach Powiatu Giżyckiego weźmie udział 
w przedmiotowych sieciach współpracy nauczycieli 

5) do 2022 r. 90% nauczycieli w szkołach Powiatu Giżyckiego weźmie udział 
w doskonaleniu kwalifikacji poprzez udział w wyjazdach studyjnych 

6) do 2022 r. 90% nauczycieli przedmiotów zawodowych odbędzie praktyki 
w lokalnych przedsiębiorstwach 

7) do 2022 r. 90% nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w szkoleniach 
z zakresu stosowania nowoczesnych maszyn i narzędzi pracy 

8) do 2022 r. 50% nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w szkoleniach 
w zakresie języka  obcego zawodowego. 

 

Źródła weryfikacji wskaźnika 

Listy uczestników szkoleń, wykaz certyfikatów lub/i zaświadczeń ze szkoleń, Listy 
uczestników sieci współpracy, listy uczestników wyjazdów 

 

Analiza ryzyka 

Trudności finansowe powiatów – tak obszerny zestaw szkoleń można zorganizować 
wyłącznie z ze znacznym udziałem środków zewnętrznych 

 


