Powiatowy system doskonalenia nauczycieli od 01 września 2019
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu od 19 lat świadczy usługi edukacyjne na rzecz szkół
i placówek oświatowych w powiecie lubańskim.
Dzięki Porozumieniom zawartym przez Zarząd Powiatu Lubańskiego ze wszystkimi siedmioma
Gminami każdy dyrektor i nauczyciel może uczestniczyć w organizowanych przez PCE
konferencjach i szkoleniach. Uczniowie ze wszystkich szkół od lat korzystają z bogatej oferty
konkursów dla dzieci młodzieży. Tylko w roku szkolnym 2018/2019 z proponowanych usług
skorzystało ok. 500 nauczycieli i 3434 uczniów. To bardzo dużo, bo i oferta jest bogata, a poziom
szkoleń i konferencji wg oceny uczestników – bardzo wysoki. Należy podkreślić, iż dyrektorzy i
nauczycieli biorący udział w formach doskonalenia zawodowego (powiatowych konferencjach,
szkoleniach w ramach sieci współpracy) oraz uczniowie biorący udział w różnych formach
rywalizacji korzystają z proponowanych usług PCE za darmo. Koszty są współfinansowane przez
Powiat oraz Gminy w ramach Porozumień.
Przed nami, zgodnie z wymogami nowych przepisów prawa, konieczność aktualizacji porozumień w
zakresie doskonalenia nauczycieli, organizacji konkursów oraz funkcjonowania przedmiotowego
doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szkół na terenie powiatu lubańskiego – podkreśla Walery
Czarnecki Starosta Lubański. - Szczegółowa oferta została przedstawiono przedstawicielom Gmin
podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów, którzy przyjęli zmiany z aprobatą. Dziś jesteśmy na etapie
podpisywania aneksów lub nowych porozumień na usługi edukacyjne świadczone przez PCE od 1
września 2019 r.
Oferta Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, które realizuje zadania wskazane w
Porozumieniach jest jasno opisana – mówi Anna Adamska dyrektor ośrodka. - Są w niej ujęte zadania
w ramach doskonalenia nauczycieli, tj. badanie potrzeb edukacyjnych, konferencje, szkolenia,
spotkania w ramach sieci wymiany doświadczeń dla dyrektorów i nauczycieli, zgodnie z wymaganiami
Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora. Jest też wiele działań w zakresie
wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży ze szkół i placówek w powiecie lubańskim, czyli zapewnienie
możliwości udziału wszystkim zainteresowanym uczniom i przedszkolakom w powiatowych
przeglądach i konkursach powiatowych. Koordynacja zadań związanych z organizacją i
współorganizacją konkursów proponowanych przez szkoły; wnioskowanie do Kuratorium Oświaty o
wpis naszych konkursów do wykazu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, co zapewnia możliwość
uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie ukończenia szkoły. Niezwykle istotne są też
spotkania z nauczycielami – Liderami wspierania uzdolnień nt. konkursów powiatowych, w ramach
sieci nauczycieli Liderów wspierania uzdolnień, przygotowanie regulaminów konkursów
powiatowych, przygotowanie zadań konkursowych wymaganych w konkursach wiedzy, np.
chemicznym, ortograficznym, geograficznym, itd.; wydruk materiałów, koordynacja prac
powiatowych komisji konkursowych i udziału uczniów ze szkół i przedszkoli, wydawanie publikacji w
formie albumów prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz gazety okolicznościowej „Po Co
Edukacja”, czy organizacja dorocznej Gali Laureatów.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN o placówkach doskonalenia nauczycieli, w placówkach będą
zatrudniania doradcy metodyczni wg specjalności nauczanych przedmiotów. Dolnośląski Kurator
organizuje konkursy na doradców metodycznych, powierza im zadania, podpisuje umowę z organem
prowadzącym ośrodek doskonalenia nauczycieli, np. z Powiatem Lubańskim, a dyrektor tego ośrodka,
czyli PCE zatrudnia takiego doradcę. Dość skomplikowany jest ten nowy sposób organizacji
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doradztwa metodycznego. – podkreśla Starosta Walery Czarnecki - Jednak w ramach umowy
zawartej z organem prowadzącym ośrodek doskonalenia, Kurator zapewnia jedynie koszty związane z
wynagrodzeniem doradcy. Zatem konieczne jest w ramach porozumień z Gminami, na rzecz których
doradca będzie świadczył usługi dla nauczycieli, zapewnienie bazy organizacyjnej dla zespołu
doradców, którą posiada PCE.
Porozumienia zawierane pomiędzy Zarządem Powiatu Lubańskiego a Gminami gwarantują
zapewnienie równych szans wszystkim szkołom i placówkom, dyrektorom, nauczycielom oraz
uczniom. Nie chcielibyśmy nikogo pozostawić poza naszym powiatowym systemem doskonalenia
nauczycieli. Zatem zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczniów do korzystania z usług edukacyjnych
Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu od 1 września 2019 r.
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