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Merytoryczna wizyta dyrektora PCE i PPP w Wołowie  

w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej 

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

W dniu 23 kwietnia 2014r. w Sejmie odbyła się Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/.  

W posiedzeniu w/w komisji na zaproszenie Wiceminister Edukacji Narodowej uczestniczyła dyrektor 

Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie- 

Krystyna Adaśko. Tematem posiedzenia sejmowej komisji były zagadnienia związane  

z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w aspekcie dostosowania oferty 

szkoleniowej do potrzeb systemu edukacji, z uwzględnieniem finansowania ze środków krajowych 

i europejskich. Informację przedstawiła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - 

Joanna Berdzik. Zwróciła m.in. uwagę, że doskonalenie nauczycieli jest jednym z elementów 

systemu wspomagania szkół. Zadania z tego zakresu realizują zarówno placówki doskonalenia, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne. Podkreśliła, że od 1 stycznia 

2016 r. dotychczasowe – fakultatywne formy współpracy ze szkołami staną się obligatoryjne.  

Aby przygotować ww. placówki do realizacji tych zadań i form doskonalenia, uruchomiono program 

pilotażowy, realizowany już od 2010 r. ze środków europejskich, pn. „System doskonalenia nauczycieli 

oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Jako przykład wiceminister  

J. Berdzik podała projekt realizowany przez powiat wołowski, oddając głos dyrektor PCE i PPP  

w Wołowie Krystynie Adaśko. Członkowie komisji sejmowej oraz zaproszeni goście zapoznali się  

z prezentacją o działalności Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Wołowie, które realizuje zadania z zakresu wspomagania szkół, w tym doskonalenia nauczycieli 

jako jeden z pierwszych powiatów w Polsce, podkreślając efekty procesu wspomagania w placówkach 

edukacyjnych powiatu wołowskiego. 

Następnie Komisja wysłuchała informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat projektu 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli (projekt z dnia 4 lutego 2014 r.).Informację przedstawiła zastępca dyrektora 

Departamentu Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Anna Dakowicz- Nawrocka.  
Projekt rozszerza zakres zadań, które mogą być realizowane wyłącznie przez akredytowane placówki 

doskonalenia nauczycieli, o nowe zadania, polegające na prowadzeniu kursów kwalifikacyjnych dla 

nauczycieli w zakresie m.in. przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego czy 

przygotowania pedagogicznego i pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki i zawodu; 

kursy te będą mogły być prowadzone już od 1 stycznia 2015 r. W dyskusji posłowie argumentowali, 



umocowanie lokalne systemu wspomagania szkół, w tym doskonalenia nauczycieli, poruszono m.in. 

kwestie liczby doradców metodycznych; efektów funkcjonowania nowego modelu doskonalenia 

nauczycieli i jego wpływu na jakość kształcenia. Goście zaproszeni na posiedzenie zwrócili uwagę na 

potrzebę prowadzenia kursów kwalifikacyjnych przez ośrodki doskonalenia i zapewnienia 

nauczycielom faktycznego wyboru między ofertą szkół wyższych prowadzących studia podyplomowe 

a ofertą placówek doskonalenia.  Przewodniczący Komisji poseł Piotr Paweł Bauć zwrócił się do MEN 

z apelem o rozważenie uwag z dyskusji w dalszych pracach nad tworzeniem systemu doskonalenia 

nauczycieli. Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w posiedzeniu komisji, zapowiedział, że  

w drugim półroczu Komisja Edukacji zajmie się w dalszym ciągu problematyką kształcenia nauczycieli. 

Po zakończeniu posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpoczęła prace 

robocza grupa ekspercka d/s nowego systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce, powołana na 

wniosek Wiceminister Edukacji Narodowej Joanny Berdzik pod kierunkiem Ośrodka Rozwoju 

Edukacji. W dniach 23-25.04.2014r. w Warszawie w/w zespół pracował nad kierunkiem rozwoju 

doskonalenia nauczycieli. W skład 15- osobowego zespołu z Dolnego Śląska, z Powiatu Wołowskiego 

zostali powołani: Krystyna Adaśko - dyrektor PCE i PPP w Wołowie, koordynator merytoryczny 

projektu oraz dr Mariusz Mielcarek - kierownik projektu „Kompleksowy system doskonalenia 

nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego. 

 

 

 

                      


