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Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów 
szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim 

(Projekt realizowany w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Numer naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17. 

Okres realizacji projektu: od 2017-10-01 do 2019-03-31) 

 
Uczestnicy projektu: 

a) osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w JST w zakresie spraw 

oświatowych (prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie, sekretarze), 
b) pracownicy operacyjni realizujący zadania z zakresu oświaty w JST (dyrektorzy/naczelnicy 

wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się 

planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracownicy zespołów ekonomiczno-

administracyjnych szkół, radni z komisji oświaty). 
 
Działania: 

� szkolenia dla przedstawicieli JST dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości 

usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, 

� doradztwo dla przedstawicieli JST w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia 

jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych 

uczniów, 

� wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 - 3 szkołach, przedszkolach lub 
placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym, objęcie 

procesem wspomagania w oparciu o lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych i 

wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, 

� zorganizowanie w regionie co najmniej 6 sieci współpracy z użyciem platformy 

www.doskonaleniewsieci.pl. 

 
Efekty: 

� lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie 
rozwoju kompetencji kluczowych, 

� pilotażowe wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 - 3 szkołach, 
przedszkolach lub placówkach, które będą stanowić wzór i inspirację do dalszych działań, 

� wzrost jakości usług oświatowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów 
w szkołach w których wdrożono plan, 

� wzrost kompetencji kadry w zakresie podnoszenia jakości usług oświatowych, 
� działanie w regionie co najmniej 6 sieci współpracy. 

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁRACY 

 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Działamy od 1989 roku. Naszym głównym celem jest wspieranie samorządów w Polsce i za granicą. Doradzamy 

samorządom, szkolimy, prowadzimy badania, realizujemy liczne projekty wspierające szeroko rozumianą demokrację 

lokalną, partycypację i aktywność obywatelską oraz prowadzimy fora samorządowe. 

Więcej na www.frdl.org.pl oraz www.frdl.rzeszow.pl. 
 


