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Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku 

 

 
 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest 
zespołem placówek oświatowych, w skład którego wchodzą: 

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 

2) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna; 

3) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Giżycki. Organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Ośrodek jest jednostką 
budżetową Powiatu Giżyckiego 

 Ośrodkiem kieruje dyrektor Ośrodka, który jest jednocześnie dyrektorem 
poszczególnych placówek. Celem działalności Ośrodka jest kompleksowe wspomaganie 
szkół oparte na diagnozie potrzeb, planowaniu procesu wsparcia oraz towarzyszeniu 
szkole we wprowadzaniu zmian i ewaluacji efektów. Do zadań Ośrodka w szczególności 
należy: 

1) Wspieranie dyrektorów i rad pedagogicznych w przeprowadzaniu całościowej 
diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły; 

2) wspieranie dyrektora i rady pedagogicznej w planowaniu kompleksowych 
projektów rozwojowych dla szkół; 

3) wspieranie dyrektora i rady pedagogicznej w dobraniu adekwatnych do potrzeb 
szkoły form doskonalenia (np. szkolenie czy konsultacje); 

4) koordynacja projektów rozwojowych prowadzonych przez szkołę; monitoring 
pracy ekspertów świadczących specjalistyczne usługi dla szkół; 

5) wspieranie dyrektora i rady pedagogicznej w tworzeniu mechanizmów 
wspierających wdrażanie nowych rozwiązań do praktyki zawodowej osób 
będących w procesie szkolenia; 

6) budowanie bazy wiedzy o dostępnej ofercie wsparcia szkół (specjaliści, 
wydawnictwa, dostępne oferty doskonalenia); 
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7) udostępnianie szkole materiałów i narzędzi merytorycznych (np. przewodniki, 
poradniki, przykłady dobrych praktyk, testy diagnostyczne); 

8) budowanie i moderowanie systemu sieciowania szkół (np. forum dyrektorów 
szkół, spotkania nauczycieli matematyki); 

9) wspieranie współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi; 

10) upowszechnianie informacji o kierunkach polityki oświatowej państwa, 
w szczególności o planowanych i wprowadzanych zmianach systemowych. 

Ośrodek zatrudnia na umowę o pracę 16 osób, 12 osób pracuje w Poradni 
(pedagodzy, psycholodzy, logopedzi), 3 osoby pracują w bibliotece pedagogicznej, 1 jest 
pracownikiem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. W przypadku potrzeby (np. na rzecz 
organizacji szkoleń są zatrudniane inne osoby, wykładowcy, trenerzy, eksperci). 

W ramach Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Giżycku działają: 

1. Gabinet Pedagogiczny który prowadzi: orientację szkolno -zawodową, terapię 
uzależnień, terapię specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, diagnozę 
pedagogiczną. 

2. Gabinet Logopedyczny , prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży z wadami 
wymowy z niedosłuchem, jąkającej się, z opóźnionym rozwojem mowy, 
wymagającej komunikacji alternatywnej, po rozszczepach podniebienia 
miękkiego, twardego i wargi. 

3. Gabinet Psychologiczny prowadzący konsultacje dla dzieci i młodzieży: z fobią 
szkolną, z niską samooceną, z zaburzeniami zachowania, z trudnościami 
adaptacyjnymi, z problemami odżywiania się (anoreksją, bulimią), moczących się. 

4. Gabinet diagnostyki psychologicznej prowadzący konsultacje psychologiczne 
i indywidualne psychoterapie w następujących obszarach: zaburzenia lękowe, 
zaburzenia nastroju, problemy adaptacyjne, problemy decyzyjne, zaburzenia 
odżywiania, moczenie, tiki, problemy w zakresie funkcjonowania systemu 
rodzinnego 

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna udostępnia swoje zbiory wszystkim uczącym, 
studiującym i dokształcającym się mieszkańcom powiatu giżyckiego. Posiada około 30 
tysięcy książek z różnych dziedzin wiedzy, w szczególności z pedagogiki, psychologii 
i socjologii oraz 2 tysiące roczników czasopism. Katalog on-line biblioteki zawiera 
informacje o księgozbiorze za lata 1979-2018 i w wyborze za lata 1955-1979.  

Biblioteka oferuje:  

1. Zajęcia z edukacji czytelniczej, medialnej i regionalnej, w tym przygotowujące do 
korzystania z elektronicznych źródeł informacji udostępnianych w bibliotekach. 

2. Pomoc w wyszukiwaniu informacji adekwatnych do potrzeb użytkowników, 
wykorzystując bogaty warsztat informacyjno-bibliograficzny, zarówno 
tradycyjny, jak i elektroniczny oraz zbiory innych bibliotek na zasadzie 
wypożyczeń międzybibliotecznych.  

Przykłady zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Bibliotekę. 

1) Propozycje dla Przedszkoli: 

a. Zaciekawić książką i czytaniem. Mini lekcje biblioteczne 

b. Mała akademia Smoka Bazyla – cykl zajęć poświęconych zmysłom. 

c. Poznajemy siebie - cykl zajęć poświęconych uczuciom i emocjom. 

2) Propozycje dla Szkół Podstawowych KLASY I - III 
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a. Zaciekawić książką i czytaniem 

b. O trudnej sztuce budowania relacji. 

c. Licho nie śpi. Cykl zajęć poruszających problematykę zagrożeń 

3) KLASY IV-VIII 

a. Jak nie czytam, jak czytam! 

b. Jak dobrze być nastolatkiem ! 

c. Szkoły średnie i klasy III gimnazjalne 

d. „W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz, starą prawdę, mądry 
wiersz” Krystyna Wodnicka Dla nauczycieli 

e. Niekonwencjonalne formy i metody pracy z książką. 

f. Konsultacje metodyczne dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką 
szkolną. 

g. Biblioteki cyfrowe i otwarte zasoby edukacyjne. (60 min.) 

4) Dla rodziców 

a. Rodzinne czytanie - spotkania bibliotekarzy w ramach spotkań z 
rodzicami przedszkolaków uczniów, o wartości czytania, promocja 
literatury dziecięcej. 

b. Klub Czytających Mam . Zapraszamy mamy i ich pociechy do wspólnego 
czytania bibliotece. Pragniemy wspólnie z Wami promować rodzinne 
czytanie, mądre książki i kreatywne formy pracy z dzieckiem. 

Powiatowa Bibliotek Pedagogiczna współpracuje z Miejską Biblioteką w Giżycku, 
która na podstawie umowy Powiatu Giżyckiego z Gmina Miejską Giżycką wykonuje 
zadania Biblioteki Powiatowej. 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje różnego formy 
doskonalenie nauczycieli. W styczniu 2019 do nauczycieli powiatu giżyckiego została 
skierowana oferta 46 bezpłatnych szkoleń. Szkolenia prowadzą zewnętrzni eksperci 
zatrudniani na okres szkolenia oraz pracownicy Ośrodka. 

Ośrodek, jest również wykonawcą szkoleń w projekcie realizowanym w ramach 
grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora. Od września 2018 do stycznia 2019 
przeszkolił 160 nauczycieli. Ośrodek prowadzi również szkolenia w ramach projektu 
Gminy Miejskiej Giżycko „Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - 
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych 
przedszkolaków z Giżycka”, współfinansowanego z EFS.  

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku, posiada odpowiednie 
doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu działań realizowanych na rzecz 
większej grupy osób i wielu partnerów. Ośrodek był realizatorem projektu "SORE 
działają w szkole - nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim", w 
ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe 
wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W projekcie realizowanym od 
września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r zorganizowano szkolenia dla nauczycieli na 
terenie całego powiatu (ok. 600 osób). Od 1.09.2015 do 31.08.2017 roku Ośrodek 
uczestniczył w projekcie „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto 
Alytus, Program Erasmus +, w ramach którego zorganizowano trzykrotne szkolenia dla 
112 osób. W obu przedsięwzięciach czynnie uczestniczyło 6 pracowników Ośrodka 
realizując poszczególnie fragmenty tych projektów. 
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Projekty dofinansowane z UE realizowane w ostatnich 3 latach: 

Program UE INTERREG V-A Litwa Polska 

Rok 2018 

Numer identyfikacyjny projektu  LT-PL-2S-149 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku 

Program UE ERASMUS + 

Rok 2015 - 2017 

Numer identyfikacyjny projektu  2015-1-PL01-KA201-016644 

Nazwa wnioskodawcy/beneficjenta 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek 
Oświatowych w Giżycku 

 


