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I. WSTĘP
ODN w Łomży działa, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MEN w sprawie
palcówek doskonalenia, Statutem ośrodka i aktualnym Planem pracy, który był
przedstawiony organowi prowadzącemu w obowiązującym terminie i zatwierdzony
przez niego do realizacji.
Stworzoną na okres wrzesień 2014 - sierpień 2015 ofertę doskonalenia
skierowaliśmy do kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli na podstawie własnych
diagnoz, badań zewnętrznych, kierunków polityki oświatowej MEN oraz wniosków i
rekomendacji wynikających z nadzoru sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty. Wiele form zorganizowano również dodatkowo w reakcji na pojawiające się
oczekiwania lub możliwości, m.in. powstałe w ramach współpracy i partnerstwa z
lokalnymi instytucjami oświatowymi.
Typowymi formami działalności ODN w okresie IX 2014-VIII 2015 r. były:










doskonalenie zawodowe w różnorodnych formach - warsztaty, kursy
doskonalące, seminaria i konferencje oraz spotkania z wydawnictwami dla
nauczycieli różnych specjalności i etapów edukacji,
procesowe wsparcie piętnastu szkół w formie animacji,
kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoje uprawnienia,
kluby nauczycielskie – sieci współpracy i samokształcenia,
konsultacje indywidualne dotyczące różnych obszarów tematycznych,
pomoc nauczycielom innowatorom oraz piszącym prace dyplomowe poprzez,
opiniowanie programów autorskich i doradztwo,
udostępnianie zasobów Biblioteki ODN: filmów, materiałów dydaktycznych,
książek i czasopism,
prezentacja bieżącej oferty wydawnictw pedagogicznych w formie stałych
i okolicznościowych wystaw.

W niniejszym sprawozdaniu podane są informacje dotyczące zrealizowanych
obowiązkowych zadań, uwzględnionych w szczegółowych działaniach Planu pracy
ośrodka oraz wymagań określonych przez państwo dla tego typu placówki.

II. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki
doskonalenia na podstawie Rozporządzenia MEN

Zadanie 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
wynikającego z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w
systemie oświaty
Podjęte działania:
1. Prezentowanie treści kierunków realizacji polityki oświatowej w roku
szkolnym 2014/2015 podczas Konferencji Rejonowych
Konsultanci ODN podczas Konferencji Rejonowych w Zambrowie, Kolnie,
Wysokiem Mazowieckiem i Łomży poinformowali uczestników o kierunkach polityki
oświatowej oraz zmianach zapowiedzianych przez MEN na rok szkolny 2014/2015 np.
Kształcenie świadomości językowej uczniów w kontekście przygotowań do egzaminu
maturalnego, Planowanie pracy szkoły lub placówki oświatowej w roku szkolnym
2014/2015, Sposoby wspierania rozwoju uczniów z dysfunkcjami w placówkach
oświatowych, Aby lekcje matematyki były ciekawsze i wyzwalały aktywność uczniów.
W konferencjach uczestniczyło 1498 osób. Wszyscy uczestnicy byli zapoznani z
kierunkami polityki oświatowej MEN.
2. Opracowanie ofert doskonalenia w ramach zamówień publicznych
ogłoszonych przez KO i inne podmioty.
ODN złożył 3 oferty na realizację tzw. grantów na doskonalenie zawodowe
nauczycieli województwa podlaskiego w terminie określonym przez Podlaskiego
Kuratora Oświaty w zapytaniu ofertowym. W przygotowanie oferty zaangażowani byli
pracownicy administracji oraz konsultanci – autorzy programów szkoleń: Danuta
Momot, Jolanta Boryszewska, Marzena Rafalska i Janina Arcimowicz. Wszystkie
oferty zostały wybrane, więc Dyrektor ODN podpisał 24 września 2014 r. umowy na
realizację zamówienia o wartości łącznej 54418,96 zł.
Ponadto ODN złożył ofertę w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację usługi szkoleń w ramach Rocznych Planów Wspomagania dla 6 szkół i 4
sieci współpracy i samokształcenia w projekcie współfinansowanym z EFS w powiecie
piskim. Umowa, zawarta 30 stycznia 2015 r. opiewała na kwotę 30360,00 zł.
Wszystkie zamówienia zostały prawidłowo zrealizowane, złożono wymagane
dokumenty i sprawozdania.
3. Realizacja form doskonalenia z oferty ODN, których tematyka odpowiada
przyjętym przez MEN kierunkom realizacji polityki oświatowej państwa.
Wszyscy pracownicy merytoryczni w ODN realizowali szkolenia służące realizacji
kierunków polityki oświatowej państwa.

Kierunek I. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach
edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego:
Maria M. Ferenc: „Stymulacja procesów percepcyjnych u dzieci w wieku
przedszkolnym”, "Adaptacja dzieci sześcioletnich w szkole", „Kształtowanie zmysłów
dzieci w wieku 3-5 lat poprzez działania artystyczne”, „Różnorodne formy pracy
wdrażające do wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu edukacji matematycznej
i przyrodniczej”, "Budowanie poczucia wartości u dzieci, samodzielności i motywacji",
"Współpraca z rodzicami, również w sytuacjach kryzysowych", "Symultanicznosekwencyjna metoda nauki czytania", "Projekty w edukacji matematycznej
i przyrodniczej".
Bożenna Kossakowska: "Baltie- Programowanie nie tylko dla dzieci", Danuta Lasek:
"Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? „Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla
głowy. Rozwijające ćwiczenia dr Paula Dennisona w szczególności dla 6,7-latków",
"Ocenianie kształtujące w klasach I-III",
Iwona Puciłowska: "Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej. Zadania nauczycieli",
Joanna Szkop: "Przygotowanie uczniów do nowej formuły sprawdzianu
zewnętrznego", "Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej", "ABC teatru lalekanimacja i budowa prostych lalek teatralnych", "Ocenianie kształtujące w praktyce
szkolnej",
"Edukacyjna
wartość
dodana
w szkole
podstawowej".

Kierunek II. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej ze szczególnym
uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki:
Jolanta Boryszewska "Motywowanie uczniów do nauki - teoria i praktyka”,
Dorota Dąbrowska "Kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi na poziomie
podstawowym i rozszerzonym", "Uczeń i nauczyciel uczestnikami rozmowy dotyczącej
literackich, ikonicznych i językowych tekstów kultury", "Konstruowanie planu
wdrażania rekomendacji”; "Diagnozowanie kompetencji polonistycznych uczniów
w kontekście przygotowania do egzaminu maturalnego", "Aktualności bibliotekarstwa
szkolnego", "Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w pracy nauczyciela bibliotekarza",
"Kształcenie czytania jako kompetencji kluczowej", "Wykorzystanie wyników badania
osiągnięć uczniowskich w pracy szkoły",
Dorota Kozioł "Konstruowanie planu wdrażania rekomendacji", "Analiza wyników
egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem Edukacyjnej Wartości Dodanej", "Klub
aktywnego chemika",
Jadwiga Pieczywek
ponadgimnazjalnych”,

„Klub aktywnego
„Wewnątrzszkolne

matematyka dla nauczycieli szkół
konkursy
matematyczne
nie tylko

dla uzdolnionych”,
„Projektowanie
ponadgimnazjalnej”,

ciekawych

lekcji

matematyki

w szkole

Iwona Puciłowska "Jakość kształcenia zawodowego w kontekście wymagań rynku
pracy”, „Zastosowanie metody tekstu przewodniego w nauczaniu umiejętności
praktycznych", "Wdrażanie uczniów do samokształcenia i kształcenia ustawicznego,
"Kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły zawodowej - w trosce o rozwój
ucznia", "Rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych uczniów szkoły
zawodowej",
"Zadania
nauczycieli
w procesie
wdrażania
uczniów
do
samokształcenia",
Bożena Zgrzywa "Historia regionalna. Wykorzystanie zasobów Archiwum
Państwowego Oddział w Łomży", "Wielka Wojna - czego nie wiemy o I wojnie
światowej 1914 - 1918", "Formułowanie celów lekcji zgodnie z zasadami oceniania
kształtującego", "Jak formułować wnioski po analizie sprawdzianu z historii i wos?"
Kierunek III. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
Jolanta Boryszewska "Trudne zachowania uczniów - jak je zrozumieć i jak z nimi
pracować", "Zrozumieć agresję”, "Współpraca z trudnymi rodzicami", "Prawa
i obowiązki nauczyciela. Spojrzenie formalno-prawne", "Współpraca z trudnymi
rodzicami", "Planowanie i realizacja działań wychowawczych wspierających rozwój
emocjonalny uczniów", "Profilaktyka agresji i przemocy w szkole", "Uczyńmy szkołę
bezpieczniejszą - analiza zagrożeń, plan wprowadzenia korekty",
Marzena Rafalska "Komunikacja bez przemocy w szkole", "Kształcenie kompetencji
społecznych i obywatelskich uczniów", "Przedszkole bez dyskryminacji – jak
prowadzić działania antydyskryminacyjne w przedszkolu", "Szkoła bez dyskryminacji –
jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkole", "Sposoby kształcenia
kompetencji społecznych i obywatelskich w pracy wychowawcy".
Jolanta Šimon "Kurs kierowników wycieczek szkolnych", "Kurs na wychowawcę
wypoczynku",
Hanna Waszkiewicz "Pomoc wychowankom w konstruktywny sposób radzenia sobie
z negatywnymi emocjami", "Odpowiedzialność narkotykowa - prawne aspekty
narkomanii", "Edukacja zdrowotna - strata czasu czy szansa rozwojowa", "Rozmowy
z wychowankami na ważne dla nich tematy", "Profilaktyka uzależnień w szkole/
placówce oświatowej".
Kierunek IV. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
Danuta Momot "Edukacja włączająca jako alternatywna forma kształcenia uczniów ze
SPE", "Edukacja włączająca jako alternatywna forma kształcenia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", "Klub nauczycieli kształcenia specjalnego",

"Sposoby wspierania rozwoju uczniów z dysfunkcjami w placówkach oświatowych",
"Edukacja włączająca dziecko niepełnosprawne w praktyce szkolnej", "Jak pracować
z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w klasie szkolnej i indywidualnie", "Uczeń
ze SPE w szkole organizacja i realizacja procesu edukacji", "Jak pracować z uczniami
niepełnosprawnymi intelektualnie w klasie szkolnej", "Wspieranie rozwoju dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej".
4. Animacja - Organizowanie i prowadzenie kompleksowego wspomagania
dla szkół i przedszkoli z przyległych powiatów, które wyraziły zgodę na
udział w pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli.
W roku szkolnym 2014/15 takie wsparcie otrzymało 15 placówek. Miało ono
procesowy charakter i stałą strukturę działań. Animatorzy przeprowadzili wraz z
radami pedagogicznymi tych szkół/przedszkoli pogłębioną diagnozę najpilniejszej
potrzeby rozwojowej. Następnie zaplanowali wspólnie z zespołem diagnostycznym
formy i charakter wsparcia (konsultacje, warsztaty, opracowanie narzędzi, materiałów
przydatnych w praktyce szkolnej, prowadzenie lekcji otwartych). W trakcie realizacji
planu podjęte działania były monitorowane i na koniec poddane ewaluacji, na
podstawie której zostały sformułowane rekomendacje do dalszej pracy szkół.
Kompleksowe wsparcie przyniosło zakładane efekty i rezultaty, przewidziane w
Rocznych Planach Wspomagania. Szkoły uzyskiwały rezultaty na miarę swych
potrzeb i możliwości i wszystkie, które korzystały z tej formy doskonalenia po raz
pierwszy, zdecydowały się kontynuować udział w tym innowacyjnym przedsięwzięciu.
ODN przyjął zasadę, że szkoła/placówka maksymalnie może korzystać ze wsparcia
przez okres dwóch lat szkolnych.
5. Udzielanie konsultacji dotyczących kierunków polityki oświatowej oraz
wprowadzanych zmian w systemie oświaty.
Konsultanci ODN udzielali wszystkim zainteresowanym konsultacji dotyczących
realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, ogłoszonych na rok
szkolny 2014/2015 oraz zmian wprowadzonych w prawie oświatowym. Konsultacje
były realizowane z wykorzystaniem różnych form: komunikacji bezpośredniej oraz za
pomocą technologii, w tym elektronicznej.
6. Współrealizacja ze Starostwem Powiatowym w Łomży projektu
współfinansowanego z EFS pn. „Wdrożenie kompleksowego programu
wspomagania
szkół
i
przedszkoli
w
powiecie
łomżyńskim
podporządkowanego ich potrzebom”
ODN jako jednostka sektora finansów publicznych na podstawie umowy o
współpracy z powiatem łomżyńskim, obejmował wsparciem 45 placówek z terenu 9
gmin. W projekcie łącznie wzięło udział 702 osób. Projekt realizowany był w ramach
konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 ORE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu
III PO KL).

Realizacja trwającego dwa lata przedsięwzięcia zakończona w sierpniu 2015 r.
pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących nowego modelu doskonalenia:
1. Szkoły dostrzegają korzyści wynikające z uczestnictwa w pilotażu, co potwierdza
ocena udzielonego wsparcia: średnia w sześciostopniowej skali wyniosła 5,43 za
pierwszy rok i 5,35 za drugi rok.
2. Realizacja RPW w szkołach/placówkach przyczyniła się do ich merytorycznego
wsparcia w rozwiązywaniu problemów oraz do podniesienia jakości pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
3. Zaangażowanie rad pedagogicznych w realizację zadań wynikających z RPW
istotnie przyczyniło się do integracji środowiska szkolnego i autorefleksji w kontekście
potrzeb uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
4. Organizacja doskonalenia na terenie szkoły/placówki m.in. sprawia, że cały
zespół nauczycieli włączony jest w ten proces, co wpływa na ich aktywność
poznawczą i chroni przed wypaleniem zawodowym.
5. Autonomia nauczycieli w zakresie podejmowania decyzji dotyczących obszaru,
form i czasu doskonalenia służyła ich identyfikowaniu się z potrzebami szkół/placówek
oraz budowaniu poczucia odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań.
6. Należy podkreślić decydującą rolę dyrektora w planowaniu, organizowaniu i
realizowaniu procesu doskonalenia nauczycieli w szkole/placówce, który ponosi
odpowiedzialność za jakość pracy szkoły we wszystkich jej obszarach.
7. Nauczyciele dostrzegają
możliwości, jakie daje doskonalenie w sieci.
Innowacyjność tej formy wymaga jednak czasu na jej poznanie i aktywne
wykorzystanie. Pozytywna ocena sieci przez nauczycieli nie przełożyła się na ich
aktywność na platformie e-learning.
8. W ramach realizacji zadań wynikających z projektu dostrzeżono potrzebę
wypracowania spójnej koncepcji wspomagania szkół/placówek przez ODN, Bibliotekę
Pedagogiczną oraz PPP nr 1 w Łomży z poszanowaniem autonomii każdej z instytucji.
Wnioski:
1. ODN w Łomży wywiązuje się z obowiązkowego zadania organizowania i
prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikającego z kierunków
polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty.
Zorganizowano w tym zakresie
różnorodne formy doskonalenia: kursy
doskonalące, warsztaty, konferencje i szkolenia dla rad pedagogicznych.
2. W ODN w Łomży są prowadzone nowatorskie formy doskonalenia
zawodowego nauczycieli: animacje i projekt EFS realizowany w powiecie
łomżyńskim.
3. ODN w Łomży z powodzeniem przystępuje do przetargów i zapytań ofertowych
na realizację doskonalenia nauczycieli w problematyce wynikającej z lokalnej

polityki oświatowej: granty KO i Projekt EFS realizowany przez powiat w
sąsiednim województwie. W ten sposób zwiększa swój budżet.

Zadanie 2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w związku z wymaganiami wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest
badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji
zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego
Podjęte działania:
Z analizy zrealizowanych przez konsultantów ODN w Łomży w okresie od IX
2014r. do czerwca 2015 r. form doskonalenia nauczycieli związanych z wymaganiami
wobec szkól i placówek wynika, że zorganizowano i przeprowadzono szkolenia i
konsultacje dotyczące wszystkich wymagań, których wypełnianie jest badane
przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej,
zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wiele form doskonalenia
odnosiło się do kilku wymagań jednocześnie. Konsultanci ODN w Łomży zapoznali się
z wnioskami z nadzoru sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
dotyczącymi spełniania wymagań wobec szkół i placówek i uwzględnili je w
zaplanowanych i zorganizowanych formach doskonalenia, zwracając szczególną
uwagę na te wymagania, których stopień spełnienia okazał się nie w pełni
satysfakcjonujący. W związku z tym odbyły się szkolenia na temat analizy wyników
sprawdzianów i egzaminów, diagnozy osiągnięć uczniów, wprowadzania w szkole
działań innowacyjnych i nowatorskich, zwiększenia efektywności procesu uczenia się
uczniów oraz bezpieczeństwa w szkole. W ramach analizowanego zadania
organizowane było również przez konsultantów ODN w Łomży wsparcie dla 43 szkół
różnych typów oraz dwóch przedszkoli w powiecie łomżyńskim w ramach projektu
„Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół
i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” oraz
kompleksowe wspomaganie 15 szkół w ramach realizowanej w ODN animacji. Oprócz
tradycyjnych szkoleń realizowanych w ramach oferty ODN konsultanci prowadzili
zajęcia jako eksperci w projekcie powiatu piskiego „Kompleksowe wsparcie szkół w
powiecie piskim” (szkolenia i konsultacje dla 6 szkół i 4 sieci). Wszystkie dodatkowe
przedsięwzięcia uwzględniały wymagania wobec szkół i placówek określonych przez
MEN. Konsultanci ODN wygrali konkursy na realizację trzech grantów Podlaskiego
Kuratora Oświaty i przeprowadzili seminaria na temat: Uczeń i nauczyciel – partnerzy
w procesie edukacyjnym – 13,5 godziny, 264 uczestników, Obserwacja lekcji jako
ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego 12 godzin, 284 uczestników, Edukacja włączająca - dziecko niepełnosprawne w
praktyce szkolnej – 12 godzin, 310 uczestników.

Wnioski:
1. Formy doskonalenia organizowane i prowadzone przez konsultantów ODN
odnoszą się bezpośrednio do obowiązujących wymagań wobec szkół i placówek
oraz wniosków z nadzoru sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty,
dzięki czemu oferta ODN pozwala dyrektorom i nauczycielom szkół i przedszkoli
podnosić jakość własnej pracy.
Zadanie 3. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
dotyczącego realizacji podstaw programowych, w tym opracowywanie
programów nauczania
Podjęte działania:
1. Prowadzenie form doskonalenia obejmujących tematykę modyfikowania
istniejących oraz tworzenia własnych programów nauczania.
W roku szkolnym 2014/2015 nie realizowaliśmy form doskonalenia, których tematyka
w sposób bezpośredni dotyczyła kwestii związanych z tworzeniem lub
modyfikowaniem programów nauczania. Ten obszar pracy nauczycieli był
przedmiotem naszej uwagi w minionych latach szkolnych, kiedy to rozpoczęło sie
wdrażanie nowych podstaw programowych. W minionym roku szkolnym oferowaliśmy
nauczycielom formy doskonalenia związane z doskonaleniem umiejętności ewaluacji
programów nauczania i były to rady pedagogiczne. W sumie przeprowadzono dwa
szkolenia rad pedagogicznych, w których uczestniczyło 27 nauczycieli. Zestawienie
zrealizowanych form doskonalenia dotyczących tej tematyki zamieszczono w tabeli
nr1.
Tabela nr 1. Udział nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 w formach doskonalenia
dotyczących ewaluacji programów nauczania.

L.p. Forma doskonalenia
1.
2.

RP–53
„Ewaluacja
własnego
zmodyfikowanego programu”
RP–54
„Ewaluacja
własnego
zmodyfikowanego programu

Czas
trwania
lub
4

Liczba
uczestników
13

lub

4

14

Razem:

8

27

2. Wydawanie opinii o programach opracowanych przez nauczycieli
 Opiniowano programy opracowane lub modyfikowane przez nauczycieli z
przedmiotów: historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie.
3. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla
jednorodnych grup nauczycieli – opracowanie konkretnych rozwiązań

metodycznych i adekwatnych materiałów dotyczących realizacji podstaw
programowych.
W roku szkolnym 2014/2015 zadania związane z prowadzeniem sieci współpracy i
samokształcenia dla jednorodnych grup nauczycieli realizowano w ramach pracy 7
klubów, których uczestnikami byli nauczyciele „przedmiotowcy” ze wszystkich etapów
edukacyjnych.

Tabela nr 2. Wykaz klubów nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015.
L.p.

Klub

1
2
3
4

KL - 1 Klub dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
KL - 2 Klub nauczycieli polonistów- szkoły gimnazjalne
KL - 3 Klub aktywnego matematyka – szkoły gimnazjalne
KL - 4 Klub aktywnego matematyka- szkoły
ponadgimnazjalne
KL – 5 Klub aktywnego chemika – nauczyciele chemii
szkół ponadgimnazjalnych
KL - 6 Klub aktywnego przyrodnika
KL – 7 Klub nauczycieli kształcenia specjalnego
KL – 10 Klub nauczyciela wychowania przedszkolnego
Razem:

5
6
7
8

Liczba
Liczba
godzin uczestnik.
16
9
16
8
24
10
16
9
12

4

12
32
40
168

8
20
10
78

Ogółem w spotkaniach
klubów uczestniczyło 78 nauczycieli a na spotkania
przeznaczono 168 godziny. Wynikiem współpracy tychże nauczycieli i konsultantów
było opracowanie następujących rozwiązań metodycznych i adekwatnych materiałów,
dotyczących realizacji podstaw programowych:
 Klub polonistów nauczycieli szkół gimnazjalnych – przygotowano publikację
dotyczącą redagowania rozprawki „Rozprawić się z rozprawką”; oraz materiały
dotyczące kształcenia świadomości językowej uczniów;


Klub aktywnego chemika - przygotowano opracowanie zawierające propozycję
sprawdzianów
z chemii do nowej podstawy programowej szkoły
ponadgimnazjalnej;

 Klub nauczycieli kształcenia specjalnego - opracowano teksty łatwego czytania i
przygotowano je do wydania w formie publikacji książkowej;
 Klub Aktywnego Matematyka dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych –
opracowano i przekazano szkołom narzędzia do badań diagnostycznych na koniec

klasy I i na koniec klasy II. Narzędzia te zostały wykorzystane w 27 szkołach, w
tym poza administracyjnym terenem działania ODN w Łomży, tj. w Białymstoku,
Elblągu, Olsztynie, Piszu, Rucianem - Nidzie;
 Klubu Aktywnego Matematyka dla nauczycieli gimnazjów - przygotowano Karty
pracy do powtórzeniowych lekcji matematyki w gimnazjum;

4. Upowszechnienie podczas konferencji i na stronie internetowej
www.odnlomza.pl przykładów dobrej praktyki w realizacji podstaw
programowych z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów
realizacji.
W roku szkolnym 2014/2015 zadania związane ze wspieraniem nauczycieli w procesie
wdrażania podstaw programowych, realizowalizowano również w formie konferencji
tematycznych, na których upowszechniane były dobre praktyki.
Były one adresowane do nauczycieli wszystkich typów szkół i przedmiotów. W sumie z
tej oferty skorzystało 582 nauczycieli.
Tabela nr 3. Wykaz konferencji dotyczących realizacji treści podstaw programowych, które
odbyły się w roku szkolnym 2014/2015.
L.p. Tematyka konferencji

1.

2.

3.

Aby lekcje
matematyki
były
ciekawsze i wyzwalały aktywność
uczniów
Główne kierunki pracy polonisty w
kontekście przygotowania do
egzaminu maturalnego – szkoły
ponadgimnazjalne.
Kształcenie świadomości
językowej uczniów w kontekście
przygotowań do egzaminu.
gimnazjalnego-gimnazja
Główne kierunki pracy polonisty
szkoły podstawowej w r. szkolnym
2014/2015

Uczestnicy

Liczba
godzin

Liczba
uczestników

nauczyciele
matematyki szkół
ponadgimnazjalnych
nauczyciele poloniści
szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

3

30

10

97

nauczyciele języka
polskiego w szkołach
podstawowych

12

69

4.

Sześciolatek w klasie pierwszej

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

12

174

5.

Autoewaluacja w pracy
nauczyciela

nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

12

53

wszystkich typów
szkół
6.

Nauczanie w praktyce na lekcjach
historii i wiedzy o społeczeństwie

nauczyciele historii i
wos wszystkich typów
szkół

6

33

7.

Aby lekcje matematyki były
ciekawsze i wyzwalały aktywność
uczniów

12

80

8.

Sposoby wspierania rozwoju
uczniów z dysfunkcjami w
placówkach oświatowych

12

82

9.

Jakość kształcenia zawodowego w
kontekście oczekiwań rynku pracy

4

20

10.

Podniesienie jakości kształcenia w
szkołach ponadgimnazjalnych w
zakresie umiejętności określonych
w podstawie programowej ze
szczególnym uwzględnieniem
umiejętności w zakresie
matematyki
Nowe horyzonty multimediów w
szkole

nauczyciele
matematyki szkół
podstawowych i
gimnazjalnych
nauczyciele
kształcenia
specjalnego i
integracyjnego oraz
edukacji włączającej
nauczyciele różnych
typów szkół
kształcących w
zawodach
nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych

3

30

nauczyciele
informatyki

3

14

89

582

11.

Razem:

Poza konferencjami, przykłady dobrych praktyk w zakresie realizacji treści podstaw
programowych upowszechniano za pośrednictwem mediów elektronicznych. Na
stronie internetowej ODN w Łomży oraz podstronach konsultantów zamieszczono,
następujące materiały:
 przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w zakresie realizacji podstawy
programowej historii i wiedzy o społeczeństwie;
 przykłady sprawdzianów z chemii do nowej podstawy programowej w gimnazjum;
 karty monitorowania realizacji podstawy programowej z języka polskiego w klasach
IV – VI;
 artykuły: „Stymulacja procesów percepcyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym”
„Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej” TOM I Narzędzia dostępne w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i szkołach”, „Osiąganie samodzielności. Droga do

samodzielności”. „Przygotowanie na przyjęcie dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi”
5. Udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie realizacji treści podstaw
programowych,
w
tym
opracowania
programów
nauczania
(z
wykorzystaniem różnych form komunikacji bezpośredniej oraz za pomocą
technologii, w tym elektronicznej).
Proces wspierania nauczycieli w realizacji treści podstaw programowych w roku
szkolnym 2014/2015, wzorem lat ubiegłych, obejmował również udzielanie konsultacji
indywidualnych.
Tabela nr 4. Wykaz konsultacji na temat realizacji treści podstaw programowych w roku
szkolnym 2014/2015.
L.p.
1.

2.

Przedmioty/etapy
edukacyjne
Historia,
WOS

Przedmiot konsultacji



Język polski








modyfikowanie programów nauczania
rozwiązaniach metodyczne dotyczące
realizacji podstaw programowych
przedmiotów w tym na podstawie
materiałów opracowanych przez innych
nauczycieli i przez nich udostępnianych
przygotowania uczniów do nowego
egzaminu maturalnego,
redagowanie rozprawki
ocenianie prac pisemnych,
przygotowanie do egzaminu ustnego
planowania działań naprawczych w szkole
monitorowanie realizacji podstawy
programowej

Liczba
godzin
9

Liczba
uczestników
11

41

28

18

76

18,5

10

3.

Biologia
Chemia
Matematyka

4.

Edukacja
zdrowotna
WDŻ



5.

Edukacja
wczesnoszkolna




innowacje pedagogiczne,
ewaluacja w pracy nauczyciela
przedszkola

10

12

6.

Technologie
informacyjne



technologie informacyjne w pracy
współczesnego nauczyciela

5

4

101,5

181



realizacja treści kształcenia z zakresu
edukacji zdrowotnej
trudne i kontrowersyjne tematy w obszarze
przedmiotu

Ogółem:

6. Opracowanie oferty doskonalenia na rok szkolny 2015/2016 uwzględniającej
realizację podstaw programowych, w tym opracowywanie programów
nauczania.
W ofercie ośrodka na rok szkolny 2015/2016, z obszaru dotyczącego realizacji
podstaw programowych, zaplanowano następujące formy doskonalenia:
Tabela nr 5. Wykaz form doskonalenia z zakresu realizacji podstaw programowych, w tym
opracowania programów nauczania zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2015/2016.

L.p.

Tytuł formy

Rodzaj
formy

1.

Matematyka w działaniu - młodszy uczeń w szkole.
Rozwój myślenia matematycznego na pierwszym
etapie edukacji szkolnej. Metody wprowadzania
pojęć matematycznych.
Innowacyjne sposoby łączenia treści nauczania
języka obcego z treściami edukacji wczesnoszkolnej
w klasach 1-3 szkoły podstawowej na bazie
programu nauczania” Trampolina do sukcesu”.
Rozprawka i opis dzieła sztuki na lekcjach języka
polskiego w gimnazjum
Jak czytać i interpretować fantastykę dla młodzieży?
Warsztaty poetyckie
Film na lekcjach języka polskiego w szkole
ponadgimnazjalnej
Wykorzystanie treningu twórczości na lekcjach
języka obcego
Dowody w edukacji matematycznej na IV etapie
edukacyjnym
Zajęcia w terenie z mapą i kompasem
Świat skał i minerałów
Las jako przykład złożonego ekosystemu flory i
fauny
Praktyczne wykorzystanie metody badawczej w
nauczaniu przyrody i biologii
Podstawa programowa katechezy kościoła
katolickiego w Polsce – zadania katechety cele,
wymagania, treści.
Monitorowanie realizacji podstawy programowej
kształcenia w zawodach – badanie osiągnięć
edukacyjnych uczniów – cz. I.
Kompetencje międzykulturowe uczniów jak je
rozwijać?

warsztaty

Planowana
liczba
godzin
8

warsztaty

8

warsztaty

5

warsztaty
warsztaty
warsztaty

6
6
16

warsztaty

8

warsztaty

5

warsztaty
warsztaty
warsztaty

6
6
6

warsztaty

24

warsztaty

12

warsztaty

6

warsztaty

8

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

Kształtowanie kompetencji społecznych i
obywatelskich – podejście ogólnoszkolne?
Działania antydyskryminacyjne w szkole i
przedszkolu.

warsztaty

8

warsztaty

8

Wnioski:
1. W roku szkolnym 2014/2015, doskonalenie zawodowe w obszarze realizacji
podstaw programowych przeprowadzono z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli ze
wszystkich etapów edukacyjnych. Wsparciem objęto zarówno nauczycieli szkół, jak
również przedszkoli i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
2. Nauczyciele skorzystali z różnorodnych form doskonalenia, począwszy od
konsultacji indywidualnych i klubów skupiających nauczycieli poszczególnych
przedmiotów, poprzez warsztaty aż po konferencje.
3. Konsultanci ośrodka skutecznie zachęcali i stworzyli nauczycielom płaszczyzny do
wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w analizowanym
obszarze. Powstało szereg publikacji, które zamieszczono na stronie internetowej
ODN w Łomży oraz kolportowano w formie papierowej.

Zadanie 4. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w obszarze diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu
nauczania i wychowania
Podjęte działania:
1. Opracowanie i realizacja oferty doskonalenie w obszarze diagnozowania
potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania jest stałym
elementem tematyki szkoleń. W roku 2014/2015 odbyło się 58 form doskonalenia
w całości lub części poświęconych tym zagadnieniom. Uczestniczyło w nich 526
osób.

Tabela nr 6. Wykaz form doskonalenia dotyczących diagnozowania potrzeb uczniów i
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.

Lp.
1.

Rodzaj
szkolenia
RP

2.

RP

3.

W

Tematyka
Motywowanie uczniów przez
nauczycieli i rodziców
Zasady komunikowania się w
pracy z uczniami i kontaktach z
rodzicami. Informacja zwrotna w
pracy nauczyciela.
Jak formułować wnioski po

Organizator
szkolenia
B. Zgrzywa

Liczba
godzin
4

jw.

4

jw.

5

4.

KD

5.

W

6.

W

7.

RP

8.
9.

RP
W

10.

RP

11.

RP

12.

RP

13.

KD

14.

W

15.

RP

16.

RP

17.

RP

18.

RP

19.

RP

analizie wyników sprawdzianu z
historii i wos?
Diagnozowanie kompetencji
polonistycznych uczniów w
kontekście przygotowania do
egzaminu maturalnego
Jak efektywnie przygotować
uczniów do egzaminu
gimnazjalnego
Planowanie pracy z uczniem
mającym trudności w nauce w
kontekście niskich wyników EWD
z języka polskiego
Analiza kontekstowa wyników
sprawdzianu
Jak uczyć uczniów uczenia się
Jak efektywnie przygotować
uczniów do egzaminu
gimnazjalnego – spotkanie
praktyków
Indywidualizacja procesu
nauczania – uczenia się
Jak efektywnie przygotować
uczniów do egzaminu
gimnazjalnego. Formy i metody
pracy aktywizujące uczniów
Aby lekcje matematyki były
ciekawsze i wyzwalały aktywność
uczniów
Edukacja włączająca jako
alternatywna forma kształcenia
uczniów ze specjalnymi
potrzebami
Wspieranie rozwoju dzieci ze
specjalnymi potrzebami w szkole
ogólnodostępnej i specjalnej
Jak pracować z uczniami
niepełnosprawnymi intelektualnie
w klasie szkolnej i indywidualnie
Uczeń ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkole –
organizacja i realizacja procesu
edukacji
Wspieranie rozwoju dzieci ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w przedszkolu
Jak pracować z uczniami
niepełnosprawnymi intelektualnie
w klasie szkolnej
Sposoby realizacji pomocy

D. Dąbrowska

18

jw.

5

jw.

10

jw.

4

jw.
D. Kozioł

8
5

jw.

4

jw.

4

jw.

12

D. Momot

40

jw.

12

jw.

4

jw.

4

jw.

3

jw.

4

jw.

4

20.

RP

21.

KS

22.

KS

23.

KS

24.

RP

25.

RP

26.

W

27.

W

28.

W

29.

RP

30.
31.
32.
33.

RP
RP
RP
RP

34.

KS

35.
36.

KD
W

37.

RP

38.

RP

psychologiczno – pedagogicznej
w placówce kształcenia
specjalnego
Praca z dzieckiem
niepełnosprawnym intelektualnie
w klasie szkolnej i indywidualnie
Sposoby wspierania uczniów z
dysfunkcjami w placówkach
oświatowych
Edukacja włączająca – dziecko
niepełnosprawne w praktyce
szkolnej
Przygotowanie wychowanków do
pracy nad sobą ważnym
zadaniem rodziców i
wychowawców
Rozwijanie kompetencji
wychowawczych nauczyciela
Współpraca szkoły i rodziny w
procesie angażowania uczniów do
nauki. Zadania nauczycieli i
rodziców
Planowanie i realizacja działań
wychowawczych wspierających
rozwój emocjonalny uczniów
Profilaktyka agresji i przemocy w
szkole
Pomoc psychologicznopedagogiczna. Uwarunkowania
formalno –prawne. Analiza treści
opinii i orzeczeń
Trudne zachowania uczniów – jak
je zrozumieć i jak sobie z nimi
radzić
Praca z uczniem zdolnym
Motywowanie uczniów do nauki
Nowe spojrzenie na motywację
Trudne zachowania uczniów – jak
je zrozumieć i jak sobie z nimi
pracować
Identyfikowanie uczniów zdolnych,
planowanie i realizacja pracy z
nimi
Jak uczyć, żeby nauczyć?
Ocenianie kształtujące w praktyce
szkolnej
Ocenianie kształtujące w praktyce
szkolnej
Motywowanie uczniów do nauki

jw.

4

jw.

12

jw.

12

H.
Waszkiewicz

12

jw.

4

I. Puciłowska

28

J.
Boryszewska

8

jw.

8

jw.

8

jw.

16

jw.
jw.
jw.
jw.

4
8
4
12

jw.

12

jw.
J. Szkop

8
12

jw.

12

jw.

4

39.

W

40.

KD

41.

W

42.

W

43.

W

44.

RP

45.

RP

46.

RP

47.
48.
49.

KS
KD
RP

50.

RP

51.
52.
53.

RP
RP
W

54.

RP

55.

RP

56.

KS
Razem

Metody pracy z uczniem
dyslektycznym na lekcjach języka
angielskiego
Jak pomóc uczniowi osiągnąć
sukces edukacyjny?
Rozwijanie umiejętności
logicznego myślenia u dzieci 6,7letnich
Metoda dobrego startu w pracy w
wieku przedszkolnym, młodszym
szkolnym oraz o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
Ocenianie kształtujące w edukacji
wczesnoszkolnej
Indywidualizacja w pracy z
dzieckiem młodszym
Indywidualizacja w pracy z
dzieckiem młodszym a realizacja
podstawy programowej
Adaptacja dzieci sześcioletnich w
szkole i rozwijanie umiejętności
logicznego myślenia
Sześciolatek w klasie pierwszej
Jak uczyć, żeby nauczyć?
Techniki uczenia się i metody
motywujące do nauki
Indywidualizacja pracy z uczniem
na zajęciach lekcyjnych
Sposoby uczenia się
Ocenianie kształtujące
Jak przygotować ucznia do
obowiązkowego egzaminu
maturalnego z matematyki?
Jak zaciekawić ucznia stosując
metody aktywizujące?
Praca z uczniem z trudnościami

N. Malenko

8

D. Lasek

32

jw.

8

jw.

16

jw.

16

jw.

4

jw.

4

jw.

4

jw.
J. Marek
jw.

12
24
20

jw.

12

jw.
jw.
J. Pieczywek

4
4
5

jw.

4

jw.

4

Aby lekcje były ciekawe i
wyzwalały aktywność uczniów

jw.

3
526

2. Udzielanie pomocy w diagnozowaniu potrzeb uczniów i określaniu sposobów
indywidualizowania procesów kształcenia i wychowania w formie konsultacji
indywidualnych
(z
wykorzystaniem
różnych
sposobów
komunikacji
bezpośredniej oraz za pomocą technologii, w tym elektronicznej).

Tabela nr 7. Wykaz konsultacji dotyczących diagnozowania potrzeb uczniów i
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.
L.p.

Temat konsultacji

Liczba godzin

Liczba
uczestników

1.

Diagnoza „ na wejściu”

1

1

2.

Ocenianie kształtujące

1

1

3.

Sprawdzanie i ocenianie prac uczniów z
języka polskiego
Ocenianie uczniów z dysleksją

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

42

25

2

1

1

1

11. Nowe spojrzenie na motywację

4

22

12. Praca z uczniem zdolnym

4

29

64

88

4.
5.

Indywidualizacja pracy z dzieckiem
młodszym
6.
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
7.
Praca z uczniem zdolnym na kole
matematycznym
8. Praca z uczniem niepełnosprawnym- IPET,
materiały nauczania
9. Realizacja nowej podstawy programowej w
kontekście indywidualizacji pracy na
lekcjach historii
10. Przygotowanie do nowej matury z historii

Ogółem

3. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla
nauczycieli – opracowanie między innymi dokumentów i materiałów do diagnozy
i indywidualizacji.
W ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli różnych specjalności odbywały się
cyklicznie przez cały rok szkolny spotkania klubów nauczycieli. W pierwszym
semestrze funkcjonowało 9 klubów (Klub nauczycieli polonistów, Klub aktywnego
matematyka (dla nauczycieli gimnazjów i dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych),
Klub aktywnego chemika, Klub nauczyciela kształcenia specjalnego, Klub dyrektora
szkoły lub placówki oświatowej, Klub aktywnego przyrodnika, Klub kreatywnych
katechetów, Klub młodego wychowawcy). W semestrze II funkcjonowało 7 klubów:
Klub nauczycieli polonistów, Klub aktywnego matematyka (dla nauczycieli gimnazjów i
dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych), Klub aktywnego chemika, Klub
nauczyciela kształcenia specjalnego, Klub dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,

Klub aktywnego przyrodnika. W ramach pracy klubów wydane zostały publikacje,
będące efektem pracy nad zagadnieniami z obszaru diagnozowania potrzeb uczniów i
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania: Karty pracy do lekcji
powtórzeniowych z matematyki w gimnazjum, Tematyczne teksty do czytania dla
uczniów wszystkich etapów edukacyjnych Edukacyjna czytanka.
4. Opracowanie oferty doskonalenia na rok szkolny 2015/2016 uwzględniającej
diagnozowanie potrzeb uczniów i indywidualizację procesu nauczania i
wychowania.
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/16 zaplanowano 178 godz. różnych form
doskonalenia uwzględniających diagnozowanie potrzeb uczniów i indywidualizację
nauczania i wychowania.
Wykaz form doskonalenia z zakresu diagnozowania potrzeb uczniów i
indywidualizacji nauczania planowanych do realizacji w I półroczu roku szkolnego 2015/16

Tabela nr 8.

Tytuł formy

Rodzaj
formy

Analiza i interpretacja wyników osiągnięć edukacyjnych
uczniów z wykorzystaniem EWD- szkoły podstawowe
Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu
maturalnego- przedmioty humanistyczne
Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu
maturalnego- przedmioty matematyczno- przyrodnicze
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w
planowaniu działań naprawczych w szkole
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z
wykorzystaniem EWD- gimnazja, licea, technika
Jak pracować z uczniami niepełnosprawnymi
intelektualnie w zespole klasowym
Dostosowanie warunków i metod nauczania do potrzeb
i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Jak pomagać wychowankom w konstruktywny sposób
radzić sobie z negatywnymi emocjami
Podstawowe zasady projektowania narzędzi do
badania zadań szkoły lub placówki oświatowej
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w szkole – organizacja i
realizacja procesu edukacji

RP

Planowana
liczba
godzin
4

RP

4

RP

4

RP

4

RP

4

RP

4

RP

4

RP

4

RP

4

RP

4

11.

Nauczanie, uczenie się w świetle najnowszych odkryć
neuronauk

KS

12

12.

Opracowanie dokumentacji i przygotowanie do pracy z

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

8

uczniem posiadającym opinię Poradni PsychologicznoPedagogicznej
13. Indywidualizacja pracy z uczniem- dostosowanie
wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia
z opinią lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego
14. Trening umiejętności społecznych. Jak pracować z
uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym?
15. Rola szkoły w planowaniu kariery edukacyjnozawodowej ucznia
16. Mapa kwalifikacji i zawodów- drogowskazy dla
gimnazjalistów
17. Nauczyciel: tutor, mentor, coach- różne aspekty roli
nauczyciela
18. Pomoc wychowankom w konstruktywnym radzeniu
sobie z negatywnymi emocjami
19. Pomiar dydaktyczny umiejętności matematycznych
określonych w podstawie programowej cz.I
20. EWD w analizie wyników egzaminów zewnętrznych
21. Klub aktywnego matematyka
22. Klub EWD
23. Klub nauczycieli kształcenia specjalnego
Razem

W

8

W

8

W

6

W

6

W

8

W

6

W

10

W
KL
KL
KL

16
20
18
12
178

Wnioski:
1. W roku szkolnym 2014/2015 doskonalenie zawodowego nauczycieli w
obszarze diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania prowadzono w różnych formach: warsztatów, szkoleń rad
pedagogicznych, spotkań klubów nauczycielskich. Przeprowadzone szkolenia
obejmowały zarówno diagnozę wychowawczą, jak i diagnozę dydaktyczną oraz
różne formy indywidualizacji pracy z uczniami.
2. W trakcie szkoleń nauczyciele wypracowywali często narzędzia służące
diagnozie kompetencji uczniowskich.
Zadanie 5. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w obszarze przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru
pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Podjęte działania:
1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia dla dyrektorów z zakresu analizy i
wykorzystania w szkole/placówce wyników i wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego.

Tabela nr 9. Wykaz form w obszarze przygotowania do analizy wyników i wniosków z
nadzoru pedagogicznego.

Tytuł formy

Lp.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Organizator

Liczba
godzin

WDN w szkole – planowanie,
organizowanie i dokumentowanie zajęć
Planowanie, organizowanie i
dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej –
przedmiot badania: Aktywność nauczycieli
w doskonaleniu zawodowym
Planowanie, organizowanie i
dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej –
przedmiot badania: Nauczyciele aktywnie
uczestniczą w ewaluacji wewnętrznej
Obserwacja lekcji jako ważne zadanie
dyrektora szkoły w procesie sprawowania
nadzoru pedagogicznego
Zadania dyrektora szkoły lub placówki
oświatowej wynikające z Wymagania 12.
Zarządzanie szkołą lub placówką
oświatową

Janina Arcimowicz

16

Janina Arcimowicz

24

Janina Arcimowicz

48

Janina Arcimowicz

8

Janina Arcimowicz

8

Jak podsumować zadania realizowane w
ramach nadzoru pedagogicznego
dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
Analiza semestralna wniosków
wynikających z nadzoru pedagogicznego
dyrektora szkoły/placówki oświatowej”

Janina Arcimowicz

8

Janina Arcimowicz

16

Podsumowanie pracy szkoły/placówki
oświatowej w roku szkolnym 2013/2014
Ogółem

128

2. Organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w
tym konsultacji, w obszarze przygotowania do analizy wyników sprawdzianu i
egzaminów w ramach oferty ODN w roku szkolnym 2014-15.
Tabela nr 10. Wykaz form w obszarze przygotowania do analizy wyników sprawdzianu i
egzaminów.

Lp.

Zrealizowane
zadania

Sposoby realizacji zadań

Organizatorzy Liczba
/ realizatorzy godzin

1.

Udzielanie
konsultacji
szkolnym
zespołom ds.
analizy
wyników
sprawdzianu i
egzaminów

Wspieranie szkolnych zespołów ds.
udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno - pedagogicznej
poprzez udzielanie konsultacji.

Jolanta
Boryszewska

8

Konsultacje dotyczące szkolnych
raportów z analizy wyników

Maria
Magdalena
Ferenc

5

Prowadzenie szkoleń rad
pedagogicznych oraz innych szkoleń
w zakresie analizy i interpretacji
wyników egzaminów zewnętrznych na
zamówienie szkół:
 RP 32/1- Analiza i wykorzystanie
wyników egzaminów zewnętrznych
 RP 75 Analiza kontekstowa
wyników sprawdzianu
 KS-10 Efektywność działań
wynikających z wdrażania
wniosków i rekomendacji z analizy
realizowanych zadań
 KS-11 Efektywność działań
wynikających z wdrażania
wniosków i rekomendacji z analizy
realizowanych zadań
 W- 20 Jak efektywnie przygotować
uczniów do egzaminu
gimnazjalnego?
 W-99- Konstruowanie planów
wdrażania rekomendacji- Łomża
 W-100- Konstruowanie planów
wdrażania rekomendacjiCiechanowiec KS- 2/14 Główne
kierunki pracy nauczyciela
polonisty w kontekście
przygotowania do egzaminu
maturalnego
Instrukcja dotycząca wykorzystania
arkusza exel w analizie wyników dla
nauczycieli II LO w Łomży
Spotkania ze szkolnymi zespołami ds.
analizy wyników sprawdzianu i
egzaminów
Spotkania w szkołach realizowane na
zaproszenia szkół

Dorota
Dąbrowska

29

Bożenna
Kossakowska

4

Dorota Kozioł

2

Jadwiga
Pieczywek

8

Udzielanie konsultacji indywidualnych
W zakresie analizy wyników

Joanna Szkop

4

sprawdzianów
Pomoc nauczycielom w analizie
wyników sprawdzianów z historii i
wos oraz egzaminów zewnętrznych
po szkole podstawowej, II części
egzaminu humanistycznego po
gimnazjum i egzaminów maturalnych
z historii i wos
2.

Organizowanie
i prowadzenie
form
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli z
analizy
wyników
sprawdzianu i
egzaminów w
ramach oferty
ODN.

Bożena
Zgrzywa

8

Opracowanie programów i
prowadzenie szkoleń dla Rad
Pedagogicznych: RP – 74
„Wykorzystanie wyników
sprawdzianów kompetencji do
poprawy jakości procesu
edukacyjnego” w SP w Starym
Zakrzewie

Maria
Magdalena
Ferenc

4

Organizowanie i prowadzenie szkoleń
warsztatowych, szkoleń rad
pedagogicznych:
 W- 39 EWD w analizie wyników
egzaminów zewnętrznych
 W- 111 EWD w analizie wyników
egzaminów zewnętrznych
 RP- 11 Jak wykorzystać EWD do
podniesienia efektywności pracy
szkoły
 EWD w analizie wyników egzamin
zewnętrznego
 KS- 10 Efektywność działań
wynikających z wdrażania
wniosków i rekomendacji z analizy
realizowanych zadań szkoły
Łomża
 KS- 11 Efektywność działań
wynikających z wdrażania
wniosków i rekomendacji z analizy
realizowanych zadań szkoły
Ciechanowiec
 W- 112 Konstruowanie planów
wdrażania rekomendacji- Łomża
 W- 113 Konstruowanie planów
wdrażania rekomendacjiCiechanowiec
Zorganizowanie szkoleń w ramach
Animacji w Niepublicznym

Dorota Kozioł

40

Danuta Lasek

44

Przedszkolu Wesołe Słoneczko
Łomży:


KS Prawne podstawy
funkcjonowania przedszkola
niepublicznego
 RP -78 Podstawy prawne realizacji
innowacji w przedszkolu
 RP -88 Opracowanie dokumentacji
do rejestracji własnej innowacji
Prowadzenie szkoleń Rad
Pedagogicznych:
Organizowanie i prowadzenie szkoleń: Natalia
Malenko
 Jak skutecznie przygotować
ucznia szkoły podstawowej do
egzaminu szóstoklasisty z języka
angielskiego
 Jak skutecznie przygotować
ucznia gimnazjum do egzaminu
gimnazjalnego z języka
angielskiego
Poprowadzenie zajęć w ramach Klubu Joanna Marek
Aktywnego Przyrodnika nt.
konstruowania sprawdzianów zgodnie
z nową podstawą programową,
informacji zwrotnej o wynikach
kształcenia

16

Przekazywanie informacji o wynikach
sprawdzianu i egzaminów
zewnętrznych uczniów
niepełnosprawnych jako element
szkolenia w ramach zajęć kursu
kwalifikacyjnego z zakresu
oligofrenopedagogiki

Danuta Momot

8

Prowadzenie warsztatów:

Joanna Szkop

52



W-26, W-25 Przygotowanie
uczniów do nowej formuły
sprawdzianu zewnętrznego



W-127 Edukacyjna wartość
dodana w szkole podstawowej

Prowadzenie szkoleń rad
pedagogicznych:


RP-24 Analiza i interpretacja

8

wyników osiągnięć edukacyjnych
uczniów


RP-106 EWD – jak analizować
wyniki sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych



RP-121 Edukacyjna wartość
dodana w szkole podstawowej
Ogółem 240

3. Opracowanie oferty doskonalenia na rok szkolny 2015/2016 obejmującej
potrzeby szkół zdiagnozowane na podstawie analizy wyników sprawdzianu i
egzaminów.
Tabela nr 11. Wykaz form doskonalenia w obszarze przygotowania do analizy
wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów
zaplanowanych do realizacji w I półroczu roku 2015/16.

L.p.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tytuł formy

Rodzaj
formy

Udzielanie konsultacji w obszarach zdiagnozowanych
na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru
pedagogicznego oraz wyników sprawdzianów i
egzaminów w roku szkolnym 2014/2015
Planowanie,
organizowanie
i
dokumentowanie
ewaluacji wewnętrznej – przedmiot badania: Placówka
realizuje koncepcję pracy
WDN w szkole – planowanie, organizowanie i
dokumentowanie zajęć
Analiza i interpretacja wyników osiągnięć edukacyjnych
uczniów z wykorzystaniem EWD- szkoły podstawowe
Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu
maturalnego- przedmioty humanistyczne
Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu
maturalnego- przedmioty matematyczno- przyrodnicze
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w
planowaniu działań naprawczych w szkole
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z
wykorzystaniem EWD- gimnazja, licea, technika
Pomiar dydaktyczny umiejętności matematycznych
określonych w podstawie programowej cz.I
EWD w analizie wyników egzaminów zewnętrznych
Klub aktywnego matematyka
Klub EWD

K

Planowana
liczba
godzin
wg
zgłoszeń

W

24

W

16

RP

wg
zgłoszeń

RP

W

wg
zgłoszeń
wg
zgłoszeń
wg
zgłoszeń
wg
zgłoszeń
10

W
KL
KL

16
20
18

RP
RP
RP

Wnioski:
1. W zakresie organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w obszarze przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru
pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów w ODN w Łomży
przeprowadzono wiele różnorodnych form doskonalenia o łącznej liczbie 240 godzin.
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem uczestników. W nowym roku szkolnym
kontynuowane są działania w tym zakresie.

Zadanie 6. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w obszarze potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków
z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Podjęte działania:
1. Opracowywanie programów szkoleń i realizowanie oferty uzupełniającej w
obszarach zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków
z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty:


Wszystkie formy doskonalenia zaplanowane i zrealizowane zostały przez
konsultantów ODN na podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych opracowanych przez OKE w Łomży oraz wniosków z nadzoru
pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Wykaz form doskonalenia zaplanowanych na podstawie wyników
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych opracowanych przez OKE w Łomży oraz
wniosków z nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Tabela nr 12.

Lp.

Rodzaj formy

1.
2.
3.
4.

FD- forum dyskusyjne
KD-kurs doskonalący
KS- konferencja
KL- klub nauczycielskie

5.
W- warsztaty
6.
RP- rady pedagogiczne
Ogółem


Liczba form
1
32
29
8- pierwsze półrocze, 6 –
II półrocze
127
125
321

uwzględnienie w ofercie doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 potrzeb
konkretnych szkół zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych: konferencje na temat : Efektywność
działań wynikających z wdrażania wniosków i rekomendacji z analizy
realizowanych zadań szkoły organizowane dla dyrektorów i nauczycieli powiatu
łomżyńskiego i wysokomazowieckiego, warsztaty na temat: Konstruowanie

planów wdrażania rekomendacji organizowane dla nauczycieli z powiatu
łomżyńskiego i wysokomazowieckiego,


odwoływanie się do wyników szkół zamawiających szkolenia na temat analizy i
wykorzystania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, planowanie
na tej podstawie działań naprawczych w szkole- przeprowadzono 47 rad
pedagogicznych z tego zakresu,



przeprowadzenie 15 warsztatów diagnostycznych, podczas których jednym ze
źródeł informacji były wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
planowanie i organizowanie na tej podstawie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w szkołach objętych animacją, w tym pomoc w planowaniu działań
naprawczych w szkole, która w wyniku ewaluacji zewnętrznej spełniła
wymagania na poziomie E.

2. Udzielanie konsultacji w obszarze potrzeb zdiagnozowanych na
podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz
wyników sprawdzianu i egzaminów w roku szkolnym 2013/2014
dotyczących organizowania i prowadzenia
doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze potrzeb zdiagnozowanych na
podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników
sprawdzianu i egzaminów.

Tabela nr 13. Wykaz konsultacji

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Temat konsultacji

Liczba godzin

Liczba
uczestników

Planowanie działań naprawczych w
szkole.
Wykorzystania EWD w planowaniu pracy
szkoły
Opracowanie narzędzi do rozpoznawania
potrzeb wychowanków
Analiza sprawdzianu próbnego w kl VI wg
nowej formuły
Planowanie obserwacji zajęć

10

6

3

3

2

10

1

1

4

5

Monitorowanie wdrażania wniosków
wynikających z analizy wyników
kształcenia
Ocenianie kształtujące

3

4

4

42

Konstruowanie i analiza sprawdzianów z
historii
Interpretacja analiz utworzonych w
kalkulatorze EWD

2

2

2

18

10. Projekty edukacyjne

5

6

11. Trygonometria na poziomie rozszerzonym

5

6

41

103

Ogółem

3. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez KO typu konkursy
przedmiotowe i konferencje/seminaria wojewódzkie w roli ekspertów:



recenzowanie zadań na konkursy przedmiotowe wojewódzkie (historia),
opracowywanie oferty doskonalenia w ramach zamówień publicznych
ogłoszonych przez KO na doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów z
województwa podlaskiego,



organizacja konferencji KS-8/2014 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie
programowej ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie
matematyki we współpracy z MEN, ORE, OKE i KO oraz zorganizowanie i
prowadzenie warsztatów W-148 Matura 2015. Nowa formuła egzaminu
maturalnego z matematyki

4. Opracowywali oferty doskonalenia na rok szkolny 2015/2016 obejmującej
potrzeby szkół zdiagnozowane na podstawie analizy wyników
sprawdzianu i egzaminów.


zaplanowanie przez konsultantów ODN różnorodnych form doskonalenia na
podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych opracowanych
przez OKE w Łomży oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego Podlaskiego
Kuratora Oświaty na I semestr 2015/16.
Tabela nr 14. Wykaz form doskonalenia zaplanowanych na podstawie wyników
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych opracowanych przez OKE w Łomży oraz
wniosków z nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty zaplanowanych
do realizacji w roku szkolnym 2015/16.

Lp.

Rodzaj formy

7.
FD- forum dyskusyjne
8.
KD-kurs doskonalący
9.
KS- konferencja
10. KL- klub nauczycielskie
11. W- warsztaty
12. RP- rady pedagogiczne
Ogółem

Liczba form
1
14
16
9
91
39
170

Wnioski:
1. Konsultanci prowadzą doskonalenie zawodowe nauczycieli w obszarze potrzeb
zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru
pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, wykorzystując zarówno
raporty ogólne jak i wnioski z badań dotyczących konkretnych szkół.
Zadanie 7. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów
szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą

Podjęte działania:
Oferta programowa kierowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w
analizowanym okresie wynikała z kierunków polityki oświatowej państwa określonych
do realizacji na rok 2014/2015,
rekomendacji wynikających z nadzoru
pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz wniosków z przeprowadzonej
diagnozy potrzeb i oczekiwań kadry kierowniczej W projektowanych szkoleniach
zakładaliśmy następujące cele:








wspieranie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie określania i
realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej
państwa,
pogłębianie znajomości i umiejętności stosowania prawa oświatowego w
kierowaniu placówką oświatową,
doskonalenie umiejętności w zakresie planowania, organizowania nadzoru
pedagogicznego,
wspieranie szkół w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej,
rozszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie interpretacji
wymagań
określonych szkołom i placówkom przez państwo,
pogłębianie umiejętności w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z
podsumowania realizowanych zadań przez szkołę lub placówkę oświatową,
rozwijania umiejętności w zakresie spójności w planowaniu pracy szkoły lub
placówki oświatowej z uwzględnieniem zadań wynikających z wymagań
określonych szkołom lub placówkom oświatowym przez państwo.

W analizowanym okresie dla oświatowej kadry kierowniczej zorganizowano 528
godzin zajęć dydaktycznych w których uczestniczyło 1440 dyrektorów szkół i
placówek oświatowych.
W realizowanej ofercie wystąpiły wszystkie formy szkoleniowe: konferencje, kursy
kwalifikacyjne, kursy doskonalące, warsztaty, seminaria, forum dyskusyjne, klub
dyrektora, szkolenia rad pedagogicznych, konsultacje grupowe i indywidualne:


rejonowe konferencje dyrektorów szkół i placówek oświatowych –
realizację oferty programowej kierowanej do oświatowej kadry kierowniczej,
tradycyjnie rozpoczynały rejonowe konferencje. W minionym roku szkolnym
uczestniczyło w nich 156 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Tematem

spotkania było „Planowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym
2014/2015”;


kursy kwalifikacyjne - w czerwcu 2015 roku zakończyła się kolejna edycja
kursu kwalifikacyjnego z organizacji i zarządzania oświatą. Kwalifikacje w
zakresie zarządzania placówką oświatową uzyskało 25 osób;



kursy doskonalące - zgodnie z zgłoszonymi przez dyrektorów szkół i
placówek oświatowych, potrzebami zorganizowano kolejną edycję, 24
godzinnego kursu doskonalącego „Planowanie, organizowanie i
dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej”. W zajęciach uczestniczyli
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz
liderzy zespołów ds. ewaluacji
wewnętrznej. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń - 136 osób, zajęcia
odbywały się w trzech grupach.



W celu wspierania dyrektorów szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań
wynikających z nadzoru pedagogicznego, szczególnie w zakresie
wspomagania nauczycieli w rozwoju zawodowym, zorganizowano Kurs
doskonalący dla liderów WDN. W zajęciach uczestniczyło 63 dyrektorów i
wicedyrektorów szkół oraz
liderzy zespołów ds. Wewnątrzszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli;



warsztaty - (od 8 do 16 godzin) – na zorganizowanych 11 warsztatach – 90
godzin dydaktycznych uczestniczyło 356
dyrektorów szkół i placówek
oświatowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia: z prawa
oświatowego , nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, planowania pracy
szkoły oraz budowania mapy zadaniowej szkoły w oparciu o wymagania
określone szkołom i placówkom oświatowym;



forum dyskusyjne – sprawdzoną formą pracy , służącą oświatowej kadrze
kierowniczej do wymiany doświadczeń, dzielenia się przykładami dobrych
praktyk są spotkania na forum dyskusyjnym. Tematem listopadowego
spotkania, w którym uczestniczyło 68 osób, były „Jak być skutecznym
przywódcą placówki oświatowej”. Ta forma szkoleń dyrektorów daje możliwość
integracji środowiska i stanowi płaszczyznę wymiany doświadczeń. Pozwala
również
– ze względu na dużą liczbę uczestników - na rozpoznawanie
potrzeb i oczekiwań oświatowej kadry kierowniczej w zakresie doskonalenia
umiejętności zawodowych oraz na promocję oferty programowej ODN;



klub dyrektora w analizowanym roku kontynuowane były spotkania
dyrektorów szkół i placówek oświatowych w ramach „Klubu dyrektora”. W
ramach tych spotkań uczestnicy wypracowywali min. arkusz samooceny
nauczyciela dotyczący współpracy w zespołach funkcjonujących w szkole,
narzędzia do wykorzystania przy realizacji zadań wynikających z nadzoru
pedagogicznego, przykładowe rozwiązania w zakresie przygotowania analizy
udziału nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego, zasady
opracowywania części opisowej oceny pracy nauczyciela. Na prośbę
uczestników tej formy spotkania będą kontynuowane w kolejnym roku
szkolnym;



w minionym roku szkolnym, w ramach Grantu Podlaskiego Kuratora
Oświaty, zorganizowano i przeprowadzono seminarium dla dyrektorów szkół i
placówek oświatowych z województwa podlaskiego nt. „Obserwacja lekcji jako
ważne
zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru
pedagogicznego” . W szkoleniu uczestniczyło 284 osób;



na prośbę Podlaskiego Kuratorium Oświaty przeprowadzono szkolenie na
Konferencji dyrektorów szkół nt. „Wdrażanie wniosków i rekomendacji
wynikających analizy osiągnięć uczniowskich”;



dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół i placówek oświatowych cieszyły się
konsultacje indywidualne i grupowe. W analizowanym okresie, dyrektorzy
najczęściej zwracali się z prośbą o wsparcie przy opracowywaniu narzędzi
niezbędnych przy realizacji zadań wynikających z nadzoru, formułowaniu
wniosków wynikających z podsumowania pracy szkoły, określaniu celów
strategicznych w ramach koncepcji pracy szkoły lub placówki oświatowej,
prowadzeniu i dokumentowaniu obserwacji zajęć.

Wnioski:
1) W realizowanej ofercie dla oświatowej kadry kierowniczej wystąpiły wszystkie
formy szkoleniowe: kursy kwalifikacyjne, warsztaty, seminaria, forum
dyrektorów, klub dyrektora i konsultacje.
2) Duże zainteresowanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych proponowaną
ofertą, wysoka ocena zrealizowanych form szkoleniowych, potwierdziło trafność
oferty programowej kierowanej do oświatowej kadry kierowniczej.
Zadanie 8. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa
metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczanych w
zawodach unikatowych, nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem
nauczania mniejszości narodowych i etnicznych
Zadanie nie dotyczy pracy ośrodka, w placówce nie zatrudnieni są doradcy
metodyczni.

Zadanie 9. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w
tym gromadzenie udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form
kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Podjęte działania:
Zgodnie z planem pracy ODN i indywidualnymi planami konsultantów w roku
szkolnym 2013/2014 zrealizowano następujące działania:

1. Upowszechnienie informacji o proponowanych formach doskonalenia w
„Informatorze” na I semestr wydawanym, za pokwitowaniem, dyrektorom szkół
podczas
konferencji
Podlaskiego
Kuratora
Oświaty,
poświęconej
podsumowaniu mijającego roku szkolnego oraz zadaniom realizowanym w
nowym roku szkolnym oraz na II semestr rozsyłanym do szkół za
pośrednictwem poczty. Jego wersja elektroniczna była zamieszczona na stronie
internetowej, a kwestie organizacyjne były systematycznie aktualizowane. W
zakładce Kalendarz szkoleń, z miesięcznym wyprzedzeniem, były wpisywane
kolorem czarnym terminy zaplanowanych szkoleń, następnie te wpisy
modyfikowano zależnie od sytuacji - kolorem zielonym oznaczano szkolenia,
które zostały odwołane lub przeniesione. Także w zakładce Aktualności
organizatorzy szkoleń informowali o zmianach terminów lub odwołaniu
zaplanowanych szkoleń oraz proponowali nowe formy. Poza komunikacją z
klientami poprzez stronę internetową informacje przekazywane były przez
tradycyjną formę pism wychodzących, kierowanych pod wskazane przez
zgłaszających się na szkolenia adresy do korespondencji.
2. Publikowanie na stronach KO, placówek doskonalenia, Wrotach Podlasia, oraz
instytucji współpracujących (PWSiP, Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży,
Starostwo Powiatowe w Łomży) informacji o ważnych przedsięwzięciach
realizowanych przez ODN, w tym projektach współfinansowanych z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
i
międzynarodowych
współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3. Zamieszczanie na stronie internetowej ODN komunikatów dotyczących
organizacji form doskonalenia (zakładki w menu bocznym: aktualności, oferta
doskonalenia, kalendarz).
4. Systematyczne publikowanie na stronie internetowej ODN materiałów
wypracowanych przez nauczycieli (po recenzji właściwego konsultanta) i
opracowań własnych konsultantów. Wszystkie teksty mają postać edytowalną,
co daje użytkownikom możliwość nanoszenia zmian i dostosowywania do
własnych potrzeb. Część materiałów była też wydawana drukiem i
udostępniana bezkosztowo szkołom, w których są zatrudnieni współautorzy.
5. Bieżące zamieszczanie zaproszeń dla szkół i nauczycieli do udziału w
krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych, konkursach, akcjach
itp. na stronie ośrodka. W razie potrzeby i na wyraźną prośbę organizatorów
ciekawych inicjatyw, konsultanci ODN informują o nich swoich klientów,
korzystając z bazy adresów e-mail.
6. Udzielanie bieżących informacji o działaniach MEN i KO:
- podczas konferencji wrześniowych organizowanych w powiatach: kolneńskim,
zambrowskim, wysokomazowieckim i łomżyńskim konsultanci informują o
aktualnie obowiązujących kierunkach polityki oświatowej i związaną z nimi
działalnością KO, ORE i ODN skierowaną do szkół i placówek oświatowych.
- poprzez stronę internetową ODN,

7. Wykładanie materiałów informacyjnych na stolikach i w gablotach na
korytarzach oraz wieszanie ogłoszeń, plakatów itp. na tablicy informacyjnej w
siedzibie ośrodka,
8. Udoskonalenie systemu informacji pedagogicznej poprzez utworzenie w
bieżącym roku nowej strony internetowej ośrodka, która usprawnia przepływ
informacji oraz zapisy na szkolenia. W informacji pedagogicznej zostały
zawarte następujące działy: Kierunki polityki oświatowej państwa, Doskonalenie
nauczycieli w regionie, Edukacja- Badania, raporty statystyczne, programy,
Publikacje ODN w Łomży.

Wnioski:
1. ODN w Łomży, w miarę swoich możliwości kadrowych i technicznych,
realizuje obowiązek prowadzenia wojewódzkiego systemu informacji
pedagogicznej i dąży do jego udoskonalania.
2. System informacji stworzony przez placówkę przyczynia się do efektywnego
wypełniania przez nią zadań statutowych.
III. Dane statystyczne dotyczące zorganizowanych form

Zestawienie ilości form doskonalenia zrealizowanych w ODN
w Łomży w roku szkolnym 2014/2015
Kursy kwalifikacyjne; 2

Kursy doskonalące; 32

Konferencje, seminaria;
62

Warszaty; 133
Rady Pedagogiczne; 125

Kluby Nauczycielskie; 8
Granty Podlaskiego
Kuratora Oświaty; 9

Wykres nr 1 Ilość form zrealizowanych w roku szkolnym 2014/2015

Formy zrealizoane w
ramach POKL; 59

Zestawienie ilości godzin doskonalenia zrealizowanych w
ODN w Łomży w roku szkolnym 2014/2015
Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warszaty
Formy zrealizoane w ramach
POKL
Granty Podlaskiego Kuratora
Oświaty
Kluby Nauczycielskie
Rady Pedagogiczne
Konferencje, seminaria

Wykres nr 2 Ilość godzin zrealizowanych na formach szkoleniowych w roku szkolnym 2014/2015

Zestawienie udziału uczestników doskonalenia zrealizowanych w ODN w
Łomży w roku szkolnym 2014/2015
43
755

2251

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące

2941

Warszaty
Formy zrealizoane w ramach
POKL
Granty Podlaskiego Kuratora
Oświaty

2683

Kluby Nauczycielskie
Rady Pedagogiczne

876
78

858

Wykres nr 3 Ilość uczestników na formach szkoleniowych w roku szkolnym 2014/2015

IV. Ewaluacja form doskonalenia

Ewaluacja szkoleń była przeprowadzona zgodnie z przyjętą w ODN procedurą.
W jednolity sposób zgromadzone dane w postaci zbiorczych wyników ewaluacji
poszczególnych form były przedstawiane w dziennikach zajęć. Zestawienia wszystkich
form zorganizowanych przez konsultantów stanowiły część ich rocznych sprawozdań.
Organizatorzy poszczególnych form doskonalenia wykorzystywali obowiązujące
narzędzia, a kierownicy kursów kwalifikacyjnych sporządzili raporty z ewaluacji, które
zostały włączone do sprawozdań dla Podlaskiego Kuratora Oświaty. Kwestionariusze
ankiet i formularze zestawień zbiorczych były zatwierdzone przez Dyrektora placówki.
Analizą uzyskiwanych wyników i raportowaniem okresowym zajmował się powołany
Zespół ds. ewaluacji szkoleń. Do jego zadań należało też aktualizowanie narzędzi
gromadzenia danych i prowadzenie „Banku narzędzi”.
Bieżące badanie objęło 2 kursy kwalifikacyjne, 32 kursy doskonalące i 120
warsztatów oraz 82 szkolenia dla rad pedagogicznych. Wyniki są zaprezentowane
adekwatnie do zestawów pytań zawartych w poszczególnych ankietach
ewaluacyjnych.
Ocena kursów kwalifikacyjnych
Badanie dotyczyło form kierowanych przez konsultantów:
J. Arcimowicz (KK – 3) - Organizacja i zarządzanie oświatą,
D. Momot (KK- 6) - Oligofrenopedagogika
Kursy te ukończyły 42 osoby. W badaniu uczestniczyli wszyscy – 42 osoby, w
tym 36 kobiet i 6 mężczyzn. Staż pracy badanych to: mniej niż 5 lat – 7 osób, od 5 do
15 lat - 12 osób, powyżej 15 lat – 23 osoby. Struktura badanej grupy wg stopnia
awansu zawodowego: stażystów – 4 osoby, kontraktowych – 4 osoby, mianowanych –
12 osób i dyplomowanych – 22 osoby.
W zastosowanych narzędziach, jakimi w ODN są ankiety, użyto pytań
z sześciostopniową skalą ocen, gdzie 1 oznacza najniższy, a 6 najwyższy stopień oraz
jedno pytanie – otwarte.
Tabela nr 15. Wyniki ewaluacji kursów kwalifikacyjnych
Aspekt oceny
Stopień realizacji programu kursu
Przydatność zdobytej wiedzy w pracy zawodowej
Przydatność materiałów z kursu
Wpływ atmosfery na zajęciach na uczenie się
Warunki szkolenia
Sprawność organizacyjna Kierownika Kursu

Średnie ocen
5,9
5,9
5,8
5,9
5,8
6,0

Tabela nr 16. Zestawienie sugestii uczestników dotyczących kolejnych edycji kursu.
Organizacja i
warunki szkolenia
Większa
zajęcia

sala

Treści programowe

na Uczestnicy zgłaszali
potrzebę zwiększenia ilości
godzin z zakresu prawa
oświatowego.
Większa
ilość
zajęć
praktycznych

Dobór kadry
prowadzącej
zajęcia
Nie było propozycji.

Inne

Nie
było
propozycji.

Ocena kursów doskonalących, klubów i warsztatów
3380 osób wzięło udział w szkoleniach poddanych ewaluacji. 2955 osoby
wypełniły i zwróciły arkusz ewaluacyjny, co stanowi 88 % uczestników. Grupę tę
stanowiło: 2935 kobiet i 280 mężczyzn. Staż pracy badanych (w latach): mniej niż 5 –
444 osoby, 5 - 15 – 795 osób, powyżej 15 – 1716 osób. Typ placówki, w których
pracują badani: przedszkole – 426 os., SP – 1243 os., gimnazja – 577 os., szkoły
ponadgimnazjalne – 555 os., placówki opiekuńcze – 107 os., inne (domy kultury,
biblioteka pedagogiczna) – 47 os. Stopień awansu zawodowego osób badanych: 244
stażystów, 681 kontraktowych, 510 mianowanych i 1541 dyplomowanych.
W zastosowanym kwestionariuszu ankiety były pytania wielokrotnego wyboru oraz
pytania z sześciostopniową skalą ocen, gdzie 1 oznacza najniższy, a 6 najwyższy
stopień.
Tabela nr 17. Zestawienie dotyczące sposobu pozyskania informacji o szkoleniach.
Sposób pozyskania informacji o szkoleniach
Z Informatora ODN

Procent
wskazań*
68

Od pracownika ODN

13

Ze strony internetowej ODN

27

Inne (jakie?) Od dyrektora szkoły/placówki, innego nauczyciela, z
6
ogłoszenia w siedzibie ODN (ulotki, plakaty) od koleżanki, w trakcie
uczestnictwa w innych szkoleniach
*Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, dlatego suma nie wynosi
100.

Tabela nr 18. Wyniki ewaluacji kursów doskonalących, klubów i warsztatów.
Aspekt oceny
Przydatność
treści
programowych

Średnia
ocen
5,7

Sposób prowadzenia
zajęć

5,7

Materiały
szkoleniowe

5,6

5,6
Warunki szkolenia

Stopień zaspokojenia
potrzeb

5,7

Komentarze
Przejrzyste, bardzo dobre, dostosowane do
potrzeb uczestników – 2 os., Bardzo interesujące
i przydatne – 3 osoby; Wysoka ocena
przydatności treści programowych, praktyczny
wymiar; Więcej szkoleń z historii regionalnej;
Wykorzystam w pracy z uczniami, to praktyczne
warsztaty, Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy
i bardzo kreatywny, miła i dobra atmosfera,
zajęcia ciekawe i twórcze; Bardzo przydatne
zajęcia w pracy z dziećmi, przekazane treści
wykorzystam w pracy.
Wspaniałe zajęcia. Dziękuję. Pomoc i pokaz jak
ktoś potrzebuje. Wyczerpująco; Dużo
konkretnych wiadomości nt. sprawdzianu w nowej
formie, rzeczowe przedstawienie materiału,
bardzo dobry sposób prowadzenia zajęć;
Czytelnie i obrazowo, prowadzący sympatyczni i
kompetentni; Wysoka ocena wszystkich
prowadzących.
Są dostosowane do potrzeb uczestnika.
Przydatność materiałów; Ciekawe materiały;
Bardzo
dobre,
różnorodne
materiały,
wzbogaciłam swój warsztat pracy. Wysoka ocena
materiałów wypracowanych na zajęciach.
Wspaniałe, zaspokojone wszystkie potrzeby;
Wysoka ocena (przy dużych grupach nieraz
wskazywana była mniejsza sala). Dogodny
dojazd do Wys. Maz., dużo osób mała sala;
Jestem bardzo zadowolona. Rewelacyjne
korzyści. Super zajęcia. Mało dla młodszych
dzieci. Trafnie dobrany temat, ładne prace;
Skorzystałam w dużym stopniu, więcej godzin,
zbyt krótkie; Chętnie będę uczestniczyć w
podobnych zajęciach, proszę o więcej; Wysoka
ocena spełnienia oczekiwań.

Tabela nr 19. Informacje o planowanym sposobie wykorzystania udziału w szkoleniu.
Planowany sposób wykorzystania udziału w szkoleniach

Procent
wskazań.*
68,8
43,8
51,6

Realizacja na lekcjach poznanych treści.
Wykorzystanie wskazówek dotyczących dokumentacji pracy.
Zaadaptowanie materiałów.
Inne (jakie?) Przedstawię propozycje rodzicom, wykorzystam podczas
szkolenia rady pedagogicznej, w zespole nauczycielskim, zastosuję w
zespole przedmiotowym, lekcje otwarte, zrobię sobie dekoracje,
wykorzystam do dekoracji sal lekcyjnych, na zajęciach, w pracy świetlicy
6,8
szkolnej, w czasie spotkań z rodzicami, zorganizuję wycieczkę po
zabytkach Łomży, w pracy koła teatralnego, na zajęciach teatralnych,
zrobię z koleżanką szkolenie; wykorzystam do własnego rozwoju.
*Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, dlatego suma nie wynosi
100.
Na 129 szkoleniach dla rad pedagogicznych zebrano arkusze ewaluacji 73 form.
Podobnie, jak w innych ankietach, posłużono się skalą sześciostopniową, gdzie 1 był
najniższy, a 6 najwyższy. Dwa pytania były otwarte, gdyż celem było zebranie sugestii
klientów.
Tabela nr 20. Odpowiedzi na pytania półotwarte.
Średnia
Uzasadnieni
ocen
1. Jak Pan/i ocenia przeprowadzone szkolenie w podanych aspektach?
a) uwzględnienie
5,2
 Zajęcia uwzględniały wszystkie sugestie
zamawiającego.
sugestii

Pełna kompetencja oraz profesjonalne
zgłoszonych przez
podejście prowadzącej.
składającego

Przedstawienie problemu w sposób
zamówienie
wnikliwy, dogłębny.
b) sposób
5,2
 Zajęcia prowadzone były w sposób
dynamiczny .
prowadzenia zajęć
 Uczestnicy byli bardzo zaciekawieni.
 Jasno, wyraźnie, merytorycznie.
 Prowadząca przeprowadziła szkolenie w
sposób jasny i interesujący.
 Profesjonale podejście prowadzącej.
 Prowadząca dostosowała tempo pracy do
potrzeb nauczycieli.
c) jakość materiałów
5,2
 Materiały szkoleniowe bardzo przydadzą
się w pracy nauczyciela.
szkoleniowych
 Materiały szkoleniowe były zgodne
Pytania

d) atmosfera pracy

2. Proszę ocenić
przydatność
przeprowadzoneg
o szkolenia w
realizacji zadań
szkoły.

5,4

5,3















3. Co
Pani/Panu Nie
najbardziej
dotyczy
odpowiadało
na
tym szkoleniu?














Nie
4. Co warto by było dotyczy
zmienić w tym
szkoleniu?






z oczekiwaniami uczestników.
Ciekawa prezentacja.
Adekwatne do treści.
Przejrzyste i czytelne.
Miła atmosfera pracy.
Doskonały kontakt ze słuchaczami.
Twórcza
atmosfera,
zaciekawienie
tematem.
Prowadząca bardzo komunikatywna.
Merytoryczny przekaz wiedzy.
Zapoznanie nauczycieli z wiedzą na temat
oceniania kształtującego w praktyce
szkolnej.
Szkolenie przydatne na przyszły rok
szkolny.
Szkolenie przeprowadzone zgodnie z
zamówieniem.
Szkolenie przydatne do prowadzenia
analiz.
Wiele praktycznych rozwiązań do
wykorzystania.
Wzory dokumentów.
Szkolenie opierało się na przemyślanych
materiałach.
Prowadząca dzieliła się bogatym
doświadczeniem.
Miła atmosfera.
Tematyka i wykorzystanie kalkulatora w
praktyce.
Rzeczowe, merytoryczne prezentowanie
omawianych treści.
Zajęcia warsztatowe.
Osobowość prowadzącej, sposób
prowadzenia zajęć, odwoływanie się do
doświadczeń uczestników szkolenia.
Prezentacja kalkulatora EWD.
Komunikatywny przekaz.
Przydatne dla nauczycieli.
Zagadnienia teoretyczne w sposób
klarowny połączony z praktyką.
Merytoryczne podejście do tematu.
Bez zmian.
Więcej przykładów praktycznych.
Rozmowy indywidualne z nauczycielami.

Wnioski:
1. W ODN jest realizowana procedura ewaluacji szkoleń, która obejmuje różne
formy doskonalenia: kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty oraz
szkolenia dla rad pedagogicznych.
2. Konsultanci indywidualnie i Zespół ds. ewaluacji szkoleń analizują wyniki
ankietowania uczestników szkoleń i wykorzystują je do planowania pracy
ośrodka.
3. Ocena różnych aspektów szkoleń zrealizowanych w roku szkolnym 2014/2015
była wysoka, co potwierdza zadowolenie klientów ośrodka z jego oferty
programowej oraz warunków organizacyjnych.
V. Diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie doskonalenia zawodowego

W roku szkolnym 2014/15 w ODN w Łomży była realizowana Procedura
diagnozowania potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie doskonalenia umiejętności
zawodowych, przyjęta w 2012 r. W związku z tym planowanie pracy konsultantów oraz
konstruowanie oferty programowej ośrodka na okres od września 2015 do stycznia
2016 odbyło się z uwzględnieniem wszystkich przewidzianych rodzajów danych i
sposobów ich pozyskiwania.
Dokonano analizy aktualnych Kierunków polityki oświatowej państwa, które były
skomentowane w broszurach opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Przybliżały one nie tylko znaczenie tych kierunków, ale też
kierowały do innych źródeł wiedzy i materiałów przydatnych szkołom i placówkom
oświatowym. Informacje te konsultanci wykorzystali do tworzenia własnej oferty.
W okresie III-V 2015 r. Zespół do spraw Diagnozy działający w ramach
Pracowni do spraw Wspomagania Rozwoju Szkoły przeprowadził badanie ankietowe:
 dyrektorów lub liderów zespołów przedmiotowych/zadaniowych - obejmujące
potrzeby szkoleniowe rad pedagogicznych;
 nauczycieli - dotyczące ich preferencji w zakresie problematyki szkoleń.
Celem badań było zebranie kompleksowych i wyczerpujących informacji, które
pozwoliłyby skutecznie zaplanować ofertę programową, adresowaną do klientów
instytucjonalnych, znajdujących się na terenie działania naszego ośrodka i do osób
indywidualnych.
Badania nauczycieli były prowadzone podczas szkoleń dla rad
pedagogicznych, warsztatów i innych szkoleń realizowanych przez pracowników ODN
w tym okresie. Trudno powiedzieć do ilu nauczycieli zwrócono się z prośbą o
wypełnienie ankiety, a od ilu otrzymano informację zwrotną. Możemy założyć, że
wszyscy (lub prawie wszyscy) nauczyciele poproszeni o udział w badaniach uzupełnili
ankiety. W sumie zebrano 308 ankiet.

Ankiety
skierowane
do
dyrektorów
szkół
i
liderów
zespołów
przedmiotowych/zadaniowych były wysyłane wraz z pismem wyjaśniającym idę
prowadzonych badań. Zawierały też kopertę ze znaczkiem i adresem zwrotnym – dla
ułatwienia procesu zbierania danych. Rozesłano 134 ankiety do różnego rodzaju
placówek oświatowych, z czego odesłało 71. Oznacza to, że w badaniach wzięło
udział blisko 53% placówek oświatowych, do których zwrócono się o udzielenie
informacji. Poszczególne etapy edukacji i typy szkół, które wzięły udział w badaniu,
stanowią porównywalne liczebnie grupy.
Wykres 1. Typy szkół biorących udział w badaniu.

Typy szkół reprezentowane przez dyrektorów

zespoły szkół
17%

szkoły
ponadgimnazjalne
17%

przedszkola
18%

gimnazja
23%

szkoły
podstawowe
25%

Podstawą tworzenia oferty doskonalenia oraz materiałów merytorycznych przez
konsultantów w minionym roku szkolnym była również diagnoza oparta o wyniki z
następujących badań zewnętrznych:
1. Wnioski z nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez Podlaskiego
Kuratora Oświaty za rok szkolny 2013/2014;
2. Wnioski ze sprawdzianu i
Sprawozdania OKE w Łomży;

egzaminów

3. Raport „Jakość edukacji. Dane i
prowadzonych w latach 2013-2014”.

zewnętrznych

wnioski

z

ewaluacji

na

podstawie

zewnętrznych

Ponadto pracownicy merytoryczni ODN, odpowiedzialni za poszczególne zakresy
doskonalenia (zarządzanie, wychowanie przedszkolne, przedmioty nauczania,
kształcenie zawodowe, szkolnictwo specjalne, opieka i wychowanie, pomoc

psychologiczno-pedagogiczna, ewaluacja i ocenianie), pozyskiwali informacje o
potrzebach w zakresie problematyki szkoleń, analizując dostępne wyniki badań
zewnętrznych:

















OBUT,
DUMA,
PIRLS,
PISA,
„Matematyka jest ważna. Raport z badania nauczania matematyki w
gimnazjum” - 2014,
„Język angielski w gimnazjum - raport cząstkowy z I etapu Badania uczenia się
i nauczania języków obcych w gimnazjum – 2015,
„Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy
programowej.” – 2015,
Raport Instytutu Badań Edukacyjnych „Czytelnictwo dzieci i młodzieży”
Międzynarodowe badanie kompetencji komputerowych i informacyjnych - 2015
Raport „Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce”
Fundacji Nowoczesnej Polski
Wyniki kontroli NIK „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i
młodzieży szkolnej” (lipiec 2014 r.) i „Profilaktyka narkomanii w szkołach”
Wyniki Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach (European
School Survey Projekt on Alcohol and Drugs) w 2011 r. „Używanie substancji
psychoaktywnych przez młodzież”
„Agresja i przemoc szkolna – raport o stanie badań.” Instytutu Badań
Edukacyjnych
Raport Głównego Inspektora Sanitarnego z 2013 r. w sprawie środków
zastępczych – „Trzy lata zwalczania dopalaczy w Polsce”
„Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” raport Towarzystwa
Edukacji Antydyskryminacyjnej

Wnioski końcowe:




W roku szkolnym 2014/2015 ODN w Łomży rzetelnie zdiagnozował potrzeby i
oczekiwania w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli w
swoim rejonie działania poprzez wnikliwą analizę ogłoszonych kierunków
polityki oświatowej, różnorodnych wniosków i rekomendacji zawartych w
sprawozdaniach i raportach zewnętrznych oraz własnej diagnozy oczekiwań
klientów.
Diagnoza posłużyła do opracowania oferty doskonalenia na kolejny rok szkolny.

IV. Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym

Podjęte działania:
1. Oficjalnymi partnerami Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w okresie IX 2014VIII 2015 były:
 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 Ośrodek Rozwoju Edukacji,
 Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i
Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży,
 Starostwo Powiatowe w Łomży.
2. Konsultanci Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży przygotowując i
realizując różnego rodzaju formy szkoleń współpracowali z różnego rodzaju
instytucjami i organizacjami regionalnymi oraz o zasięgu ogólnopolskim. W roku
szkolnym 2014/2015 były to następujące organizacje i instytucje:


























Podlaskie Kuratorium Oświaty
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Łomży
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży
Teatr Lalki i Aktora w Łomży
Komenda Policji w Białymstoku
Biuro Edukacji Publicznej IPN Oddział w Białymstoku
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie
Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Uniwersytet Warszawski (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa),
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Archiwum Państwowe Oddział w Łomży
Bractwo Historyczne Łomża
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie







Era Ewaluacji,
Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży
Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki w Białymstoku
Ogólnopolski Klub Eko Edukatora
Kwartalnik Mini LO & Aniela

Wnioski:
1. Kluczowym celem współpracy podejmowanej przez konsultantów jest poszerzanie
wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i wymiana doświadczeń, aby zapewnić jak
najlepszą realizację oferty doskonalenia – zgodną z najnowszymi osiągnięciami nauki i
przy wykorzystaniu najlepszych doświadczeń.
V. Ważne działania ODN w 2014/2015 roku
1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
wynikającego z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w
systemie oświaty.
 Realizacja oferty doskonalenia ze środków Podlaskiego Kuratora Oświaty:
konferencja Uczeń i nauczyciel – partnerzy w procesie edukacyjnym – 13,5
godziny, 264 uczestników, konferencja Obserwacja lekcji jako ważne zadanie
dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego -12 godzin,
284 uczestników, konferencja Edukacja włączająca - dziecko niepełnosprawne
w praktyce szkolnej – 12 godzin, 310 uczestników
 FD-1 – Wyjazdowe forum dyrektorów Jak być skutecznym przywódcą placówki
oświatowej?,
 Konferencje w rejonie Łomża i Ciechanowiec, dla nauczycieli i dyrektorów szkół
i placówek oświatowych nt. Efektywność wdrażanych wniosków i rekomendacji
wynikających z analizy realizowanych zadań w szkole lub placówce oświatowej,
 Konferencja Środowisko edukacyjne współczesnego nauczyciela bibliotekarza,
 Konferencja i warsztaty dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych
w ramach realizacji programu Matura 2015. Nowa formuła egzaminu
maturalnego z matematyki zorganizowane we współpracy z MEN, ORE, CKE.
 Działalność klubów nauczycielskich- w bieżącym roku szkolnym w ODN
działało 9 klubów nauczycielskich, w których uczestniczyło 88 nauczycieli (180
godzin). W ramach pracy klubów opracowano następujące publikacje:
Rozprawić się z rozprawką, Materiały dotyczące kształcenia świadomości
językowej uczniów – Klub Polonistów nauczycieli szkół gimnazjalnych,
propozycje sprawdzianów z chemii do nowej podstawy programowej szkoły
ponadgimnazjalnej – Klub Aktywnego Chemika, Edukacyjna czytanka – Klub
Nauczycieli Kształcenia Specjalnego, Karty pracy do powtórzeniowych lekcji
matematyki w gimnazjum – Klub Aktywnego Matematyka dla nauczycieli
gimnazjów. W ramach pracy Klubu Aktywnego Matematyka dla nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych opracowano i przekazano szkołom narzędzia do

badań diagnostycznych na koniec klasy I i na koniec klasy II. Narzędzia te
zostały wykorzystane w 27 szkołach, w tym poza administracyjnym terenem
działania ODN w Łomży, tj. w Białymstoku, Elblągu, Olsztynie, Piszu, Rucianem
- Nida).
 Ośrodek nasz realizował zadania związane z zapewnieniem uczniom
i wychowankom szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Konsultant Iwona
Puciłowska pracowała w Wojewódzkim Zespole ds. wdrażania Programu
Zdrowa i bezpieczna Szkoła.
2. Działania związane z wdrażaniem zmian organizacyjnych i statutowych
działalności ośrodka, wynikających z nowelizacji Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z
dnia 30 października 2012 r. Poz.1196):


Realizacja projektu współfinansowanego z EFS pn. „Wdrożenie kompleksowego
programu wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie łomżyńskim
podporządkowanego ich potrzebom” w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 ORE
(Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL) – ODN jako jednostka
sektora finansów publicznych na podstawie zgodnej decyzji będzie partnerem
powiatu łomżyńskiego, obejmując wsparciem 45 jednostek na terenie 9 gmin, 696
dyrektorów i nauczycieli/nauczycielek.



Animacje- procesowe wsparcie piętnastu przedszkoli i szkół, polegające na
zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań
(szkoleń, konsultacji, opracowaniu
materiałów i rozwiązań dydaktycznych), mających na celu poprawę jakości pracy w
zakresie wynikającym z pogłębionej diagnozy oraz potrzeb i oczekiwań placówek.



Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla 6 szkół oraz 4 sieci współpracy w powiecie
piskim w ramach projektu współfinansowanego z EFS pt. Kompleksowe wsparcie
szkół w powiecie piskim.

3. Współpraca międzynarodowa:
ODN jest partnerem merytorycznym Stowarzyszenia „Edukator”, które realizuje
projekty przedszkolne w Gruzji i w Ukrainie. W ramach koordynowanych przez
jednego z konsultantów projektów, w gruzińskich wsiach w tym roku powstało 16
Centrów Gotowości Szkolnej dla dzieci 5 – letnich. Powstał także autorski program
kształtowania gotowości szkolnej dzieci 5 – letnich BASKO. Ministerstwo Edukacji i
Nauki Gruzji docenia rezultaty tych projektów i deklaruje dalszą współpracę.
4. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania oświatowe i naukowe
 Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, przy projektach dotyczących
edukacji międzykulturowej i w ramach projektu Letnia Akademia Demokracja w
szkole oraz Różnorodność wśród nas.

 Współpraca z Państwową Wyższą Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w
Łomży: Efektem współpracy z Państwową Wyższą Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, jest:
 projekt ponownego uruchomienia Studiów Podyplomowych – Socjoterapia –
kierowanych do nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych, nowo
zaplanowanym kierunkiem jest Terapia Pedagogiczna i Oligofrenopedagogika –
przeznaczonych dla nauczycieli wszystkich etapów edukacji;
 zorganizowanie wspólnej Konferencji – edycja II: Trendy i innowacje w
nauczaniu,
 wspólne wydanie opracowania: By lepiej uczyć języka angielskiego –
różnorodne wpływy, nieograniczone możliwości, artykuł: Postawa tolerancji
sprzyja funkcjonowaniu w społeczeństwie otwartym (red. publikacji N.
Malenko);
 rozpoczęcie międzynarodowych badań na temat: Organizacja i udzielanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej;
 Współpraca z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów – wspólne
przeprowadzenie konferencji Archiwa w nauce, nauka w archiwach oraz Linie
Narwi i Biebrzy w latach 1914-1915 z dziejów I wojny światowej.
 Współpraca z Żydowskim Instytutem Historycznym - przeprowadzenie
bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli historii i deklaracja dalszej współpracy.
5. Prowadzenie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej w ramach Sejmiku
Samorządów Uczniowskich (IX edycja – organizator PG nr 1 w Łomży).
6. Przygotowanie tekstu dyktanda na finał XI edycji konkursu Mistrz Ortografii Szkół
Podstawowych Miasta Łomża, uczestnictwo w finale – dyktowanie tekstu uczniom
biorącym udział – 19maja 2015, organizator – Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży.
W dniach 17.06 – 24.06.2015 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
przeprowadzona była całościowa ewaluacja zewnętrzna. Wyniki badania
potwierdziły bardzo wysoką jakość pracy placówki.
Lp.

Wymaganie

1.

Placówka realizuje koncepcję pracy

2.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób
sprzyjający rozwojowi osób i instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki
Placówka zaspokaja potrzeby osób , instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki
Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i

3.
4.

Stopień wypełnienia wymagań
wobec szkół i placówek
A- bardzo wysoki stopień wypełnienia
wymagań
A - bardzo wysoki stopień wypełnienia
wymagań
A- bardzo wysoki stopień wypełnienia
wymagań
A - bardzo wysoki stopień wypełnienia

innych osób realizujących zadania placówki
Promowana jest wartość edukacji

5.

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska
lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z
analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych
Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi

6.
7.
8.

wymagań
A - bardzo wysoki stopień wypełnienia
wymagań
B - wysoki stopień wypełnienia
wymagań
B - wysoki stopień wypełnienia
wymagań
A - bardzo wysoki stopień wypełnienia
wymagań

V. Doskonalenie zawodowe konsultantów
Wszyscy konsultanci systematycznie poszerzali swoją wiedzę i doskonalili
umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach organizowanych
zarówno przez ODN (w tym w ramach WDN), jak i zewnętrznych szkoleniach
organizowanych przez ORE. OKE, fundację CEO i inne placówki.. Nabytą na nich
wiedzę i umiejętności wykorzystują w praktyce – podczas realizacji własnej oferty
doskonalenia adresowanej do dyrektorów szkół i placówek oraz do nauczycieli
różnych specjalności.
Tabela

nr

21. Wykaz szkoleń wewnętrznych (w tym w ramach WDN),

w których

uczestniczyli konsultanci ODN.

Lp.

Tematyka szkolenia

Liczba
godzin

Liczba
konsultantów
uczestniczących
w szkoleniu

1.

Metodologia autoewaluacji w pracy nauczyciela

10

14

2.

Budowanie mapy zadaniowej w oparciu o wymagania
określone przez państwo placówkom doskonalenia
nauczycieli

12

13

3.

Tworzenie prezentacji multimedialnych w PREZI.

10

16

4

1

8

1

4

1

24

1

4

1

8

1

6

2

4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach
lekcyjnych
Edukacja ekologiczna w szkole
Uczeń i nauczyciel – partnerzy w procesie
edukacyjnym
Jak uczyć, żeby nauczyć?/
Uczeń i nauczyciel – partnerzy w procesie
edukacyjnym
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy dla nauczycieli i pracowników oświaty
W trosce o integralne wychowanie osoby

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.

Uczeń i nauczyciel – partnerzy w procesie
edukacyjnym
Teatr bez tajemnic
Nauczyciel 45 +
Promocja kierunków kształcenia przez szkoły
ponadgimnazjalne w kontekście potrzeb uczniów.
Efektywność działań wdrażanych wniosków i
rekomendacji wynikających z analizy realizowanych
zadań szkoły.
Eucharystia źródłem i szczytem życia
chrześcijańskiego.
Elementy relaksacji i muzykoterapii w pracy z dziećmi
nadpobudliwymi
Tańce i zabawy ze śpiewem
Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy- rozwijające
ćwiczenia dr. Paula Dennisona dla 6-latków
Tańce i zabawy taneczne dla sześciolatków
Konstruowanie planu wdrażania rekomendacji
Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania
Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej
Konstruowanie planu wdrażania rekomendacji.
Współpraca z "trudnymi rodzicami"
Prawa i obowiązki nauczyciela - spojrzenie formalnoprawne
Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej –
nowości, zmiany, komentarze
Razem godzin

4

1

12
16

2
1

6

1

6

1

6

1

8

1

8

1

8

1

8
5
6
12
5
8

1
1
1
1
1
1

6

1

8

1

222

69

Tabela nr 22. Wykaz szkoleń zewnętrznych, w których uczestniczyli konsultanci ODN.
Lp.

Tematyka szkolenia

1.

Losy Polaków ewakuowanych z ZSRR
razem z Armią gen Andersa
Zasady nowego egzaminu maturalnego.
Szkolenie egzaminatorów CKE
Wojskowe obozy karne po wprowadzeniu
stanu wojennego w Polsce w latach 1981
– 1895
Szkolenie egzaminatorów OKE
VI Forum Bibliotekarzy

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Planowanie pracy nauczyciela polonisty
na IV etapie edukacyjnym
Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza

Organizator

PN Oddział
Białystok
CKE / ORE

Liczba Liczba
godzin konsultantó
w biorących
udział
4
1
24

1

3

1

6

1
1

ORE

24

1

ORE

24

1

Bractwo
Historyczne
Łomża
OKE Łomża
PWSiP ZNP

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.

w zarządzaniu wiedzą w szkole
Dydaktyka Literatury i Języka Polskiego
w Gimnazjum
Konferencja Przywództwa Edukacyjnego
Planowanie pracy nauczyciela polonisty
na II i III etapie edukacyjnym
Konferencja – Pytaj, badaj, wnioskuj” –
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Konferencja – Wiosenna Szkoła EWD
2015
Teoria i praktyka w profilaktyce i
wspieraniu rozwoju osób z
niepełnosprawnością – wobec tradycji i
innowacji
Regionalne Spotkanie Konsultacyjne
zorganizowane dla konsultantów
odpowiedzialnych za wspomaganie pracy
szkół w Białymstoku.
Rola placówek doskonalenia nauczycieli
we wspomaganiu szkół z obszarów
wiejskich
Polska Rama Kwalifikacji
Szanse rozwoju edukacji zawodowej
w województwie podlaskim w latach
2014 – 2020

Promocja kierunków kształcenia przez
szkoły 52onadgimnazjalnej w kontekście
potrzeb uczniów
Planowanie i realizacja działań
antydyskryminacyjnych
Przedsiębiorczość. Edukacja finansowoekonomiczna i prawna w podstawie
programowej IV etapu edukacyjnego
Doradztwo zawodowe – wsparcie szkół
gimnazjalnych przez placówki
doskonalenia nauczycieli- kurs blended
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce.
–studia podyplomowe
Promocja kierunków kształcenia przez
szkoły ponadgimnazjalnej w kontekście
potrzeb uczniów
Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej
Regionalne spotkanie konsultacyjne
organizowane dla zewnętrznych

ORE

8

1

ORE, UJ
ORE

18
24

1
1

Fundacja CEO

5

1

IBE

17

1

Uniwersytet
Pedagogiczny w
Krakowie

16

1

Centrum
Wspierania
Administracji
„Pro Publiko”
Sp. Z.o.o
ORE

16

1

20

1

IBE
Urząd
Marszałkowski
województwa
Podlaskiego,
Politechnika
Białostocka
CEN w
Suwałkach

4
4

1
1

4

2

ORE

4

4

ORE, KNF

14

1

KOWEZiU

24

1

Szkołą Wyższa
im.
P.Włodkowica w
Płocku
CEN Suwałki

422

1

6

3

ŁCRE Łomża
ORE

8
16

1
1

26.

27.
28.
29.

30
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.

40.
41.

42.
43.
43.

konsultantów odpowiedzialnych za
wspomaganie pracy szkół
Szkolenie egzaminatorów w zakresie
sprawdzianu w części obejmującej język
polski
Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza
w zarządzaniu wiedzą w szkole
Wiosenna Szkoła EWD 2015
Cykl warsztatów w ramach sieci
współpracy
i samokształcenia ,,Bank Pomysłów”.
Planowanie i realizacja działań
antydyskryminacyjnych.
Szkolenie „Języki obce w sieci”
Szkoła Demokracji – Szkoła
Samorządności”
Konferencja z okazji pięciolecia pragramu
Letnia Akademia „Demokracja w szkole
Eliminowanie przejawów nierówności i
dyskryminacji w procesie edukacji
Konferencja „Tutoring, mentoring,
coaching – nowa jakość w edukacji”

Szkolenie w ramach kompleksowego
wspomagania szkół „Zmodernizowane
doskonalenie nauczycieli szansą na
lepszą jakość edukacji w powiecie m.
Łomża”
Innowacyjne programy edukacji
wczesnoszkolnej
Metody aktywizujące wykorzystywane w
„Moich ćwiczeniach”.
Szkolenie dotyczące praktycznego
stosowania ustawy o ochronie danych
osobowych.
Rola dyrektora szkoły
System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym
wspomaganiu szkól
Doskonalenie umiejętności
moderatorskich
Konferencja informatyczna
Regionalne Spotkanie Konsultacyjne
zorganizowane dla konsultantów
od[powiedzianych za wspomaganie pracy
szkół

OKE w Łomży

6

1

ORE

22

1

IBE
Łomżyńskie
Centrum
Rozwoju
Edukacji
ODN

18
18

1
1

2

1

ORE
ORE

8
5

1
1

ORE, MEN

15

1

ORE

21

1

Wyższa Szkoła
Pedagogiczna
im. J. Korczaka
w Olsztynie
ŁCRE

16

1

31

2

ORE

10

1

Wyd. MAC

3

1

PG1 Łomża

4

1

ORE
ORE

20
16

1
1

CEO

21

1

PTI Łomża
Centrum
Wspierania
Administracji
„Pro Publiko”
Sp.z o.o

16
16

1
1

44.

45.

Zadania maturalne z matury próbnej z
matematyki na poziomie rozszerzonym
oraz różne sposoby ich rozwiązania.
Szkolenie poświęcone doskonaleniu
kryteriów oceniania zadań otwartych w
zestawach egzaminu maturalnego z
matematyki przeprowadzonego w 2015r
OGOŁEM

CKE

16

1

OKE w Łomży

8

1

1002

54

Wnioski:
1. Konsultanci ODN systematycznie doskonalą swoje kompetencje, korzystając z
oferty szkoleń wewnętrznych i bogatej propozycji szkoleń zewnętrznych
proponowanej przez różne instytucje.
2. Uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach pozwala konsultantom ODN
projektować i realizować urozmaiconą ofertę doskonalenia nauczycieli.

VI. Sprawozdanie z pracy Pracowni Technologii Informacyjnej
Pracami zespołu kierowała Maria Magdalena Ferenc. Pracę kontynuowały stałe
zespoły zadaniowe: Zespół ds. ewaluacji szkoleń i Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.
W okresie od IX 2014 do VIII 2015 pracownicy pedagogiczni podlegali
sprawowanemu przez Kierownika nadzorowi pedagogicznemu w formie kontroli i
obserwacji- kontrola dzienników warsztatów, obserwacja zajęć prowadzonych przez
kol. Jolantę Simon.
Pracownicy ODN, wchodzący w skład Pracowni, zrealizowali w roku szkolnym
2014/2015 następujące zadania:
1. Opracowanie sprawozdań i statystyk dla Urzędu Marszałkowskiego jako organu
prowadzącego i Kuratorium Oświaty jako organu nadzorującego, w tym danych, do
całościowej ewaluacji zewnętrznej;
2. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w kontekście spełnienia wymagania 1.
Placówka realizuje koncepcję pracy. Raport końcowy był omówiony na naradzie
konsultantów i po uwzględnieniu uwag zatwierdzony przez Dyrektora ODN.
Sformułowane wnioski i rekomendacje są już w znacznym stopniu zrealizowane;
3. Obsługa organizacyjna wszystkich zrealizowanych przez ODN w okresie
sprawozdawczym form doskonalenia nauczycieli, narad konsultantów i konferencji
rejonowych;
4. Koordynowanie przygotowania dokumentacji przetargowej i konkursowej w
zamówieniach publicznych, w tym grantów Podlaskiego Kuratora Oświaty na usługi
w zakresie wojewódzkiego systemu doskonalenia nauczycieli,
5. Prowadzenie strony internetowej i przygotowanie wydawnictw informacyjnych.

Wnioski:
1. W efekcie podjętych

prac systematycznie upowszechniany był dorobek
naszej instytucji i poszczególnych pracowników merytorycznych ODN,
kształtowano pozytywny wizerunek placówki oraz propagowano wartość
edukacji, szczególnie idei uczenia się przez całe życie.
2. Wszystkie działania Pracowni Technologii Informacyjnej były kompatybilne z
czynnościami pozostałego personelu ośrodka, ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy z Pracownią ds. Wspomagania Rozwoju
Szkoły, gdyż zakresy zadań wzajemnie się uzupełniały.

VII. Sprawozdanie z pracy Pracowni do spraw Wspomagania Rozwoju Szkoły
W ramach pracy pracowni kierowanej przez Dorotę Dąbrowską w okresie wrzesień
2014 – sierpień 2015 podjęte zostały następujące działania:
1. W okresie od IX 2014 do VIII 2015 pracownicy pedagogiczni podlegali
sprawowanemu przez Kierownika nadzorowi pedagogicznemu w formie
kontroli i obserwacji- kontrola dzienników kursów doskonalących,
obserwacja zajęć prowadzonych przez kol. Joannę Marek.
2. Dwukrotnie zaplanowano ofertę programową Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Łomży:
 W maju 2014 r. na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa określonych
do realizacji w roku szkolnym 2012/13, wniosków z nadzoru sprawowanego przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013, wniosków z diagnozy
prowadzonej w ODN w roku 2013, wyborów tematów szkoleń dokonanych przez
szkoły w ramach projektu POKL, wniosków ze sprawdzianu i egzaminów
zewnętrznych przeprowadzonych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
 W maju 2015 r. roku na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa
określonych do realizacji w roku szkolnym 2014/15, wniosków z nadzoru
sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015,
wniosków z własnego badania dyrektorów szkół i placówek, uczestniczących w
Forach dyskusyjnych, rekomendacji z przeprowadzonej w ODN w Łomży diagnozy
potrzeb i oczekiwań nauczycieli i dyrektorów szkół i liderów zespołów w zakresie
doskonalenia nauczycieli, wniosków ze sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych
przeprowadzonych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, wniosków z
badań IBE: Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej
podstawy programowej. 2015, Raport z badania nauczania matematyki w
gimnazjum – 2014, Język angielski w gimnazjum- raport cząstkowy z I etapu
Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum 2015,
Międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych 2015,
oraz wniosków z przeprowadzonych ewaluacji zawartych w raporcie: Jakość

edukacji - Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach
2013-14
3. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. zrealizowano projekt zespołowy
Motywowanie i aktywizowanie uczniów w kontekście realizacji podstawy
programowej w grupie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
Konsultanci realizujący projekt wspólnie opracowywali programy szkoleń,
projektowali metody pracy, wymieniali się materiałami, rekomendowali
ważne do przeczytania publikacje, pomagali sobie wzajemnie w ewaluacji i
doskonaleniu własnej pracy. W ramach współpracy inicjowanej w Pracowni
zrealizowano również szkolenia: Jak efektywnie przygotować uczniów do
egzaminu gimnazjalnego – konwersatorium prowadzone w parze (D.
Dąbrowska D. Kozioł) metodą open space
oraz przedsięwzięcie,
wynikające z bieżących potrzeb dyrektorów i nauczycieli ze szkół powiatu
łomżyńskiego i wysokomazowieckiego: dwie konferencje dla dyrektorów
szkół i nauczycieli na temat: Efektywność działań wynikających z wdrażania
wniosków i rekomendacji z analizy realizowanych zadań szkoły (realizacja:
J. Arcimowicz, D. Dąbrowska, D. Kozioł) oraz dwa warsztaty dla nauczycieli
na temat Konstruowanie planów wdrażania rekomendacji (realizacja: D.
Dąbrowska, D. Kozioł),

4. W ramach organizowania form wymiany doświadczeń i współpracy między
nauczycielami prowadzone były:
 Kluby nauczycielskie – 9 klubów w I semestrze, 7 klubów w II semestrze: Klub
nauczycieli polonistów, Klub aktywnego matematyka (gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne), Klub aktywnego chemika, Klub nauczyciela kształcenia
specjalnego, Klub dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, Klub aktywnego
przyrodnika, Klub kreatywnych katechetów, Klub młodego wychowawcy. W
ramach pracy klubów wydane zostały następujące publikacje: Karty pracy do
lekcji powtórzeniowych z matematyki w gimnazjum, Tematyczne teksty do
czytania dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych Edukacyjna czytanka,
Kształcenie świadomości językowej na lekcjach języka polskiego
 Animacje czyli kompleksowe wsparcie 15 szkół
Tabela nr 23. Wykaz szkół uczestniczących w animacji w roku szkolnym 2014/15.
Lp.

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko
dyrektora

Imię i nazwisko
animatora

1.

Szkoła Podstawowa w Stawiskach

Bożena Waszkiewicz

2.

Katolickie Gimnazjum w Łomży i
Katolickie Liceum w Łomży im.
Księdza Kardynała Wyszyńskiego
Gimnazjum z Oddziałami

Bożena Śliwowska

Jadwiga Pieczywek

Bożena Kowalczyk

Iwona Puciłowska

3.

Joanna Szkop

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Integracyjnymi im. Adama
Mickiewicza w Turośli
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. ks. Jana
Twardowskiego w Turośli
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w
Łomży Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Łomży
Niepubliczne Przedszkole Katolickie
Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN
Szkoła Podstawowa w Rogienicach
Wielkich
Niepubliczne Przedszkole Wesołe
Słoneczko
Niepubliczne Przedszkole Mały
Artysta
Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Starym Zakrzewie
Szkoła Podstawowa w Rutkach im. II
Pułku Ułanów Grochowskich
Gimnazjum w Rutkach
Szkoła Podstawowa nr 5 w
Zambrowie
I Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza Kościuszki w Łomży
Publiczne Gimnazjum im. Stanisława
Antoniego Szczuki w Szczuczynie

Małgorzata Witkiewicz

Janina Arcimowicz

Janusz Mieczkowski

Dorota Dąbrowska

Helena Zastawna

Maria Magdalena Ferenc

Teresa Chludzińska

Hanna Waszkiewicz

Iwona Gorzkowska

Danuta Lasek

Alicja Tomaszewska

Danuta Momot

Dorota Daniłowska
Krystyna Prokop

Marzena Rafalska
Bożenna Kossakowska

Halina Kłoskowska

Bożena Zgrzywa

Andrzej Szeligowski

Dorota Kozioł

Jerzy Łuba
Ewa Grunwald

Jolanta Boryszewska
Natalia Malenko
Joanna Marek

Nauczyciele i dyrektorzy szkół, łącznie – 1499, uczestniczyli w 406 godzinach
warsztatów i konsultacji dotyczących różnych obszarów tematycznych.
Zainteresowaniem cieszyło się wsparcie związane z diagnozą, pomocą uczniowi w
osiągnięciu sukcesu edukacyjnego, ocenianiem kształtującym, technikami i metodami
motywującymi do pracy oraz wspieraniem pracy wychowawcy klasy.
Tabela nr 24. Zaangażowanie szkół w proces animacji
Lp Nazwa szkoły

1.

Szkoła Podstawowa w
Stawiskach

2.

Katolickie Gimnazjum w
Łomży i Katolickie Liceum w
Łomży im. Księdza
Kardynała Wyszyńskiego
Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi im. Adama
Mickiewicza w Turośli

3.

Wybrany obszar
doskonalenia
Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?
Praca z uczniem
wymagającym
indywidualnego
podejścia.
Ocenianie kształtujące

Liczba
Liczba
godzin
w uczestników
ramach
wsparcia
23
104

36

158

33

96

4.

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jana Twardowskiego

Uczeń – aktywny
uczestnik procesu
uczenia się

31

99

5.

Zasadnicza Szkoła
zawodowa w Łomży Zakład
Doskonalenia Zawodowego
w Łomży
Niepubliczne Przedszkole
Katolickie Zgromadzenia
Sióstr Służek NMPN
Szkoła Podstawowa w
Rogienicach Wielkich

Wspieranie pracy
wychowawców klasbezpieczna szkoła

26

61

Jak pomóc uczniowi
osiągnąć sukces
edukacyjny?
Wspieranie pracy
wychowawców klasbezpieczna szkoła
Diagnoza potrzeb
edukacyjnych dziecka
Praca z uczniem ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi
Diagnoza potrzeb
edukacyjnych ucznia

24

57

24

60

20

86

30

80

33

73

Techniki uczenia się i
metody motywujące do
nauki
Rodzice są partnerami
szkoły
Ocenianie kształtujące

24

109

29

154

30

109

Współpraca zespołów
nauczycieli

23

130

Techniki uczenia się i
metody motywujące do
nauki

20

123

406

1499

6.

7.

8.
9.

Niepubliczne Przedszkole
Wesołe Słoneczko
Niepubliczne Przedszkole
Mały Artysta

10. Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej w Starym
Zakrzewie
11. Szkoła Podstawowa w
Rutkach im. II Pułku Ułanów
Grochowskich
12. Gimnazjum w Rutkach
13. Szkoła Podstawowa nr 5 w
Zambrowie
14. I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki w
Łomży
15. Publiczne Gimnazjum im.
Stanisława Antoniego
Szczuki w Szczuczynie
Razem

Tabela nr 25. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród nauczycieli
szkół objętych wsparciem

Lp.
1.
2.

Treść pytania
Jak Pani/Pan ocenia realizację zadań wynikających z
Rocznego Planu Wspomagania?
W jakim stopniu podjęte w ramach RPW działania
przyczyniły się do poszerzenia Pani/Pana wiedzy i
doskonalenia umiejętności zawodowych?

Średnia ocen
5,35
5,23

3.
4.

Jak Pani/Pan ocenia współpracę z animatorem/
5,45
animatorami?
W przyszłym roku szkolnym będą realizowane kolejne działania w ramach animacji.
Proszę napisać, co zdaniem Pani/Pana należałoby udoskonalić
a) w zakresie prowadzonych
 więcej szkoleń- 5 wskazań
szkoleń
b) w zakresie prowadzonych
 więcej konsultacji- 8 wskazań
konsultacji
c) w innym zakresie, proszę
 wspólne
opracowywanie
dokumentów,
napisać, jakim
włączenie w działania rodziców

Udzielone wsparcie zostało bardzo wysoko ocenione przez dyrektorów szkół i
przedszkoli oraz nauczycieli. Zwracali oni uwagę na adekwatność działań w
odniesieniu do oczekiwań i realnych potrzeb szkoły. Podkreślali praktyczny wymiar
wsparcia – jego bezpośrednie przełożenie na efekty pracy dydaktycznowychowawczej. Cenne okazały się konkretne propozycje działań, pomysły i inspiracje,
które wpłynęły na udoskonalanie warsztatu pracy nauczycieli. W trakcie trwania
animacji odbyły się, między innymi, lekcje otwarte, obserwacje lekcji, wypracowano
konkretne narzędzia diagnostyczne, scenariusze zajęć aktywizujących uczniów, karty
samooceny uczniów, przykłady informacji zwrotnej, program dla dziecka ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca z animatorami została oceniona
najwyżej – podkreślano ich zaangażowanie w pracę, komunikatywność, fachowość,
otwartość na różne działania oraz życzliwość.
5. W ramach oferty ODN systematycznie, organizowane i prowadzone były
różne formy doskonalenia, których celem był rozwój szkoły poprzez
doskonalenie kompetencji zawodowych zarówno kadry kierowniczej jak i
nauczycieli.
6. W ODN w Łomży zrealizowano 2 kursy kwalifikacyjne z zakresu
zarządzania oświatą i oligofrenopedagogiki.
Wnioski:
 Zadania podjęte w ramach funkcjonowania Pracowni do spraw Wspierania
Rozwoju Szkoły sprzyjają współpracy konsultantów w zakresie realizacji działań
zmierzających do podniesienia jakości pracy szkół i innych placówek oświatowych.
 Dzięki współpracy konsultantów, również z Pracowni Technologii Informacyjnej,
zrealizowano wiele ważnych przedsięwzięć edukacyjnych.

VIII. Zakupy, remonty

Remonty
Lp.

Remonty przeprowadzone przez jednostkę

1.

Remonty

Wartość /zł/
179579,96

Zakupy
Lp.

Ważniejsze zakupy zrealizowane przez jednostkę

Wartość /zł/

1.

Wyposażenie i sprzęt biurowy

34064,00

2.

Sprzęt komputerowy i audio- video

39679,00

Łomża 29.09.2015r.
Data
Sprawozdanie sporządził

ZAŁĄCZNIK NR 1
ZESTWIENIE ZREALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
FORM DOSKONALENIA

Zestawienie zrealizowanych form doskonalenia w roku szkolnym 2014/2015
Liczba
Lp.

Nazwa formy

forma

godzin

uczestników

1.

Kursy kwalifikacyjne

2

490

43

32

595

755

133

964

2941

59

1412

876

9

37,5

858

8

168

78

243

3666,5

5551

125

501

2683

62

204

2251

187

705

4934

430

4371,5

10485

2.

3.
4.

5.

6.

Kursy
specjalistyczne i
doskonalące
Krótkie formy: forum
doskonalenia,
warsztaty
Formy zrealizowane
w ramach POKL
Szkolenia wykonane
na zlecenie
Podlaskiego
Kuratora Oświaty Granty Kuratora
Kluby nauczycieli
Razem

7.
8.

Rady pedagogiczne
Konferencje,
seminaria
Razem

Ogółem

Kursy kwalifikacyjne
Lp.

Nr
kursu

1

KK-3

2

Nazwa kursu

Organizacja i
zarządzanie oświatą
Kurs kwalifikacyjny z
zakresu
KK-6 oligofrenopedagogiki

Razem

Liczba
godzin

Liczba
uczest.

Data

Kierownik
kursu

210

25

listopad 2014r.
czerwiec 2015r.

Janina
Arcimowicz

280

18

listopad 2014r.
czerwiec 2015r.

Danuta
Momot

490

43

Formy zrealizowane w ramach POKL

Lp

1

2

3

Nr formy

KD-40

KD-41

KD-45

Temat
Szkolenia w ramach
kompleksowego
wspomagania
szkół/przedszkoli projekt POKL
(Starostwo Powiatowe
w Łomży i ODN)
Szkolenia w ramach
kompleksowego
wspomagania Planów
Działania Sieci
współpracy i
Samokształcenia w
ramach projektu
POKL (Starostwo
Powiatowe w Łomży i
ODN)

Projekt piski

Organizator
szkolenia

Liczba Liczba Liczba
grup godzin uczest.

Maria M.
Ferenc

720

645

128

175

Maria M.
Ferenc

Zbigniew
Kosakowski

Razem

45

8

6

564

56

59

1412

876

Data

grudzień
2014r. czerwiec
2015r.

grudzień
2014r. czerwiec
2015r.

kwiecień
2014r.czerwiec
2014r.

Szkolenia wykonane na zlecenie Podlaskiego Kuratora Oświaty - Granty Kuratora

Lp Nr formy

KS 4

Organizator
szkolenia

Temat

Liczba Liczba
grup
godz.

Liczba
uczest.

Uczeń i nauczyciel partnerzy w procesie
edukacyjnym

Jolanta
Boryszewska

3

13,5

264

12.11.2014
14.11.2014
19.11.2014

Edukacja włączającaDziecko
niepełnosprawne w
praktyce szkolnej

Danuta
Momot

3

12

310

4.11.2014
6.11.2014
12.11.2014

Obserwacja lekcji jako
ważne zadanie
dyrektora szkoły w
procesie sprawowania
nadzoru
pedagogicznego

Janina
Arcimowicz

3

12

284

5.11.2014
7.11.2014
13.11.2014

9

37,5

858

1

2

3

KS 5

KS 6

Data

Razem

Kursy specjalistyczne i doskonalące
Lp

Nr formy

Temat

Organizator
szkolenia

Liczba grup

Liczba
godz.

Liczba
uczest.

KD-2 /
2014

Kurs kierowników wycieczek
szkolnych

Zbigniew
Kossakowski

1

10

15

KD-3 /
2014

Szkolenie okresowe BHP

Zbigniew
Kossakowski

1

8

25

KD-5 /
2014

WDN w szkole - planowanie,
organizowanie i
dokumentowanie zadań

Janina
Arcimowicz

2

16

60

KD-6 /
2014

Planowanie, organizowanie i
dokumentowanie ewaluacji
wewnętrznej

Janina
Arcimowicz

1

24

54

KD-7 /
2014

Planowanie, organizowanie i
dokumentowanie ewaluacji
wewnętrznej

Janina
Arcimowicz

2

24

82

1

2

3

4

5

KD-8 /
2014

Ewaluacja innowacji

Maria M.
Ferenc

1

18

26

KD-9 /
2014

Autoewaluacja w pracy
nauczyciela

Maria M.
Ferenc

1

18

17

KD-10 /
2014

Jak pomóc uczniowi osiągnąć
sukces edukacyjny?

Danuta Lasek

1

32

18

KD-11 /
2014

Diagnozowanie kompetencji
polonistycznych uczniów w
kontekście przygotowania do
egzaminu maturalnego

Dorota
Dąbrowska

1

18

12

KD-13 /
2014

Jak uczyć, żeby nauczyć?

Joanna Marek

1

24

10

KD-14 /
2014

Edukacja wlączająca jako
alternatywna forma kształcenia
uczniów ze specjalnymi
potrzebami

Danuta Momot

1

20

20

KD-15 /
2014

Aktywnie i atrakcyjnie na
lekcjach katechezy

Lucyna Samsel

1

18

35

KD-16 /
2014

Liturgia Kościoła pełna tajemnic

Lucyna Samsel

1

18

21

KD-17 /
2014

Program wychowawczy szkoły od planowania do ewaluacji część I

Hanna
Waszkiewicz

1

24

25

KD-21/
2014/15

Efektywna ewaluacja w
praktyce.W ramach projektu
współfinansowanego ze środków
UE(era Ewaluacji)

Maria M.
Ferenc

1

17

27

KD-22/
2014/15

Obywatelskie projekty
edukacyjne-wizyta studyjna

Marzena
Rafalska

1

48

19

KD-23/
2015

Kurs kierowników wycieczek
szkolnych

Jolanta Simon

1

10

29

KD-24/
2015

Szkolenie okresowe BHP

Zbigniew
Kossakowski

1

8

10

KD-26/
2015

Pierwsza pomoc-kurs nadający
uprawnienia do prowadzenia
zajęć edukacyjnych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy

Iwona
Puciłowska

1

30

9

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

KD-27/
2015

Kurs kierowników wypoczynku
dzieci i młodzieży

Bożenna
Kossakowska

1

30

25

KD-28/
2015

Kurs kandydatów na
wychowawców wypoczynku
dzieci i młodzieży

Jolanta Simon

2

36

56

KD-29/
2015

Jak spełniać i poddawać
ewaluacji wymagania Państwa

Maria
M.Ferenc

1

20

26

KD-30/
2015

Program wychowawczy szkoły-od Hanna
planowania do ewalucaji
Waszkiewicz

1

24

10

KD-31/
2015

Jak pomóc uczniowi osiągnąć
sukces edukacyjny?kontynuacja formy

Danuta Lasek

1

32

18

KD-32/
2015

Edukacja włączająca jako
alternatywna forma kształcenia
uczniów ze specjalnymi
potrzebami

Danuta Momot

1

20

40

KD-33/
2015

Wskazania wychowawcze
zawarte w przypowieściach
Jezusa

Lucyna Samsel

1

12

23

KD-34/
2015

Liturgia Kościoła pełna tajemnic

Lucyna Samsel

1

6

21

KD-35/
2015

Diagnozowanie kompetencji
polonistycznych uczniów w
kontekście przygotowania do
egzaminu maturalnego

Dorota
Dąbrowska

1

12

12

KD-36/
2015

Tworzenie stron internetowych z
wykorzystaniem CMS Joomla

Bożenna
Kossakowska

1

18

10

32

595

755

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
Razem

Forum doskonalenia warsztaty
Lp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nr formy

Temat

Jak być skutecznym
FD-1 / 2014 przywódcą placówki
oświatowej?

Organizator
szkolenia

Liczba Liczba Liczba
grup
godz. uczest.

Data

Janina
Arcimowicz

1

14

69

2021.11.2014

W-1 / 2014

Część II. Budowanie mapy
zadaniowej szkoły w
oparciu o wybrane
Janina
wymagania określone
Arcimowicz
przez państwo szkołom i
placówkom oświatowym
kontynuacja szkolenia

1

8

26

30.09. 2014

W-2 / 2014

Rada pedagogiczna kompetencje, zadania,
prowadzenie,
protokołowanie

Janina
Arcimowicz

1

6

29

01.10.2014

W-3 / 2014

Prawo oświatowe w
szkole/placówce nowości, zmiany,
komentarze

Janina
Arcimowicz

1

10

52

29.10.2014

W-4 / 2014

Pracownicy administaracji Janina
i obsługi w mojej szkole
Arcimowicz

1

6

10

02.12.2014

W-5 / 2014

Zadania dyrektora szkoły
lub placówki oświatowej
wynikające z wymagania
12. Zarządzanie szkołą
lub placówką służy jej
rozwojowi

1

8

31

10.12.2014

W-6 / 2014

Ozdoby i dekoracje
świąteczne i nie tylko…

Danuta Momot

3

8

87

15.11.2014,
22.11.2014,
23.11.2014

W-7 / 2014

Teatr bez tajemnic - grupa Joanna Szkop/
I / grupa II
Lucyna Samsel

1

12

22

09.12.201412.12.2014

W-8 / 2014

Ozdoby zimowe i
świąteczne - ciekawe
pomysły na prace
plastyczne

Lucyna Samsel

2

8

W-9 / 2014

Elementy refleksji i
muzykoterapii w pracy z
dziećmi nadpobudliwymi

Danuta Lasek

2

8

Janina
Arcimowicz

19.11.201426.11.2014,
68
18.11.201425.11.2014

107

12.10.2014,
09.11.2014

11

W-10 /
2014

Ruch jest zdrowy i dla
ciała i dla głowy rozwijające Ćwiczenia Dr
Paula Dennisona dla 6latków

12

W-11 /
2014

Tańce i zabawy ze
śpiewem - cz. II

Danuta Lasek

2

8

56

18.10.2014,
19.10.2014

13

W-12 /
2014

Tańce i zabawy taneczne
dla sześciolatków

Danuta Lasek

2

8

42

06.12.2014,
14.12.2014

14

W-13 /
2014

Rozwijanie umiejętności
logicznego myślenia u
dzieci 6-7-letnich

Danuta Lasek

1

8

30

8.11.2014

15

W-14 /
2014

Metoda dobrego startu w
pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym, młodszym
Danuta Lasek
szkolnym oraz dziećmi o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych

1

16

24

25.10.2014
22.11.2014

16

W-15 /
2014

Adaptacja dzieci
sześcioletnich w szkole

Maria M. Ferenc

1

16

16

3.10.2014 4.10.2014

17

W-16 /
2014

Kształtowanie zmysłów
dzieci w wieku 3-5 lat
poprzez działania
artystyczne

Maria M. Ferenc

1

16

31

7.11 8.11.2014

18

W-17 /
2014

Różnorodne formy pracy
wdrażające do
wykorzystania w praktyce
wiedzy z zakresu edukacji
matematycznej i
przyrodniczej

Maria M. Ferenc

1

14

21

29.11.2014

19

W-18 /
2014

Projekt edukacyjny jako
metoda promująca
czytelnictwo

Dorota
Dąbrowska

1

6

36

9 .10.2014

20

W-20 /
2014

Jak efektywnie
przygotować uczniów do
egzaminu gimnazjalnego?
Spotkanie praktyków

Dorota
Dąbrowska

1

5

17

29.10.2014

21

W-21 /
2014

Spotkanie z poezją na
lekcjach języka polskiego

Dorota
Dąbrowska

1

6

11

4.10.2014

22

W-22 /
2014

Lektury na nowo
przeczytane i na nowo
omówione

Dorota
Dąbrowska

1

12

16

22.11 6.12.2014

Danuta Lasek

1

8

30

29.11.2014

23

W-23 /
2014

Proza Brunona Schulza w
kontekście przemian
kultury XX wieku

Dorota
Dąbrowska

1

5

18

11.10.2014

24

W-24 /
2014

Syntezy przed egzaminem
maturalnym z języka
polskiego

Dorota
Dąbrowska

1

16

27

25.108.11.2014

25

W-25 /
2014

Przygotowanie uczniów do
nowej formuły
Joanna Szkop
sprawdzianu
zewnętrznego

1

12

40

5.11.2014
19.11.2014

26

W-26 /
2014

Przygotowanie uczniów do
nowej formuły
Joanna Szkop
sprawdzianu
zewnętrznego

1

12

20

22.104.11.2014

27

W-27 /
2014

Ocenianie kształtujące w
praktyce szkolnej

Joanna Szkop

1

12

21

W-28 /
2014

Berlin - barwne miasto
Niemiec - jako temat
realioznawczy na lekcji
języka niemieckiego

Natalia Malenko

1

4

16

25.10.2014

29

W-29 /
2014

Efektywne formy pracy na
zajęciach języka
Natalia Malenko
angielskiego w
przedszkolu

1

8

16

13.12.2014

30

W-31 /
2014

Ewaluacja w pracy
Bożena Zgrzywa
nauczyciela historii i WOS

1

5

12

3.10.2014

31

W-32 /
2014

Dzieje polskich Żydów.
Warsztaty w Muzeum
Historii Żydów Polskich

Bożena Zgrzywa

1

8

12

13.12.2014

32

W-33 /
2014

Powstanie warszawskie spojrzenie po 70 latach

Bożena Zgrzywa

1

5

33

W-36 /
2014

Jak przygotować ucznia
do obowiązkowego
egzaminu maturalnego z
matematyki?

Jadwiga
Pieczywek

1

5

24

19.11.2014

34

W-37 /
2014

Jak efektywnie
przygotować uczniów do
egzaminu gimnazjalnego?
Spotkanie praktyków

Dorota Kozioł

1

5

31

29.10.2014

28

26.11.2014
16.01.2015

9

26.11.2014

35

W-38 /
2014

Jak przygotować ucznia
do matury z fizyki od
2015 roku?

Dorota Kozioł

1

3

36

W-39 /
2014

EWD w analizie wyników
egzaminów zewnętrznych

Dorota Kozioł

1

6

18

15.11.2014

37

W-41 /
2014

Praca domowa - zadawać,
czy nie zadawać

Joanna Marek

1

8

19

13.12.2014

38

W-42 /
2014

Edukacja ekologiczna w
szkole

Joanna Marek

1

6

15

8.11.2014

39

W-43 /
2014

Wspieranie rozwoju dzieci
ze specjalnymi potrzebami
Danuta Momot
w szkole ogólnodostępnej i
specjalnej

1

12

24

17.10.2014
24.10.2014

40

W-44 /
2014

Dogoterapia jako metoda
wspomagania rozwoju

Danuta Momot

1

5

5

3.12.2014

41

W-49 /
2014

Motywowanie uczniów z
wykorzystaniem narzędzi
coachingowych

Marzena Rafalska

1

8

18

22.11.2014
10.01.2015

42

W-50 /
2014

Metody pracy z uczniem
dyslektycznym na
lekcjach języka
angielskiego

Natalia Malenko

1

8

21

8.11.2014

43

W-52 /
2014

Przygotowania projektu i
wniosku o doinansowanie
do programów
wspierających dzieci i
młodzież

Marzena Rafalska

1

8

27

29.11.2014

44

W-53 /
2014

Efektywna współpraca
zespołów nauczycielskich

Marzena Rafalska

1

8

35

4.10.2014

45

W-54 /
2014

Awans zawodowy
nauczyciela stażysty na
kontraktowego

Dorota Kozioł

1

4

40

20.10.2014

46

W-55 /
2014

Awans zawodowy
nauczyciela
kontraktowego na
mianowanego

Dorota Kozioł

1

4

47

W-56 /
2014

Awans zawodowy
nauczyciela mianowanego Dorota Kozioł
na dyplomowanego

1

4

58

22.10.2014

48

W-57 /

Pierwsza pomoc w
placówce edukacyjnej -

1

6

11

6.10.2014

Iwona Puciłowska

3

08.10.2014

58

13.11.2014

2014

zadania nauczycieli

49

W-58 /
2014

Przydatne strony
internetowe i programy
edukacyjne do pracy z
uczniem

Bożenna
Kossakowska

1

12

10

21.10.2014
28.10.2014

50

W-59 /
2014

Baltie - programowanie
nie tylko dla dzieci

Bożenna
Kossakowska

1

12

10

18.11.2014
25.11.2014

51

W-65 /
2014

Duchowy świat
wychowanka - możliwości
wspierania jego
wewnętrznego rozwoju

Hanna
Waszkiewicz

1

6

32

6.11.2014

52

W-67 /
2014

Współpraca z "trudnymi
rodzicami"

Jolanta
Boryszewska

3

8

70

22.11.2014
5.12.2014
12.12.2014

53

W-68 /
2014

Planowanie i realizacja
działań wychowawczych
wspierających rozwój
emocjonalny uczniów

Jolanta
Boryszewska

1

8

20

13.12.2014

54

W-70 /
2014

Prawa i obowiązki
nauczyciela - spojrzenie
formalno-prawne

Jolanta
Boryszewska

1

6

36

23.10.2014

55

W-71 /
2014

Komunikacja bez
przemocy w szkole

Marzena Rafalska

2

8

45

56

W-72 /
2014

Kształcenie kompetencji
społecznych i
obywatelskich uczniów

Marzena Rafalska

57

W-73 /
2014

W-74/
58

2014

W-75/
59

2014

15.11.2014
25.10.2014

1

8

6

13.12.2014

Metodologia autoewaluacji
w pracy nauczyciela Maria M. Ferenc
WDN

1

10

17

18.06.2014
1.10.2014

Praca z uczniem mającym
trudności w nauce w
kontekście niskich
wyników EWD z
j.polskiego

Dorota
Dąbrowska

1

10

20

Budowanie mapy
zadaniowej w oparciu o
wymagania określone
szkół i placówek przez
państwo

Janina
Arcimowicz

1

13.11.2014
4.12.2014

6

16

4.12.2014

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

W-76

Prawo oświatowe w szkole
lub placówce oświatowej- Janina
nowości,zmiany,komentar Arcimowicz
ze

1

8

61

24.02.2015

W-77

Planowanie pracy w
oparciu o mapę
zadaniową wynikającą z
wymagań określonych
szkołom i placówkom
oświatowym przez
państwo

Janina
Arcimowicz

1

8

19

2.06.2015

W-78

Planowanie pracy w
oparciu o mapę
zadaniową wynikającą z
wymagań określonych
szkołom i placówkom
oświatowym przez
państwo

Janina
Arcimowicz

1

8

28

9.06.2015

W-79

Ocena pracy Nauczyciela

Janina
Arcimowicz

1

8

20

14.04.2015

W-80

Jak podsumować zadania
realizowane w ramach
nadzoru pedagogicznego
dyrektora szkoły lub
placówki oświatowej

Janina
Arcimowicz

1

8

44

17.06.2015

W-82

Papierowa wiklina i inne
techniki

Danuta Momot

2

8

72

14.03,.2015
15.03.2015

W-83

Wiosna i Wielkanoc pełna
kolorów-ozdoby wiosenne
i świąteczne

W-84

2

8

71

12.03.201518.03.2015,
11.03.201517.03.2015

ABC Teatru Lalekanimacja i budowa
Joanna Szkop
prostych lalek teatralnych

1

15

14

9.05.2015 15.05.2015

W-85

Budowanie poczucia
wartości u
dzieci,samodzielności i
motywacji

Maria M.Ferenc

1

4

30

10.02.2015

W-86

Współpraca z rodzicami ,
również w sytuacjach
kryzysowych

Maria M.Ferenc

1

4

15

11.02.2015

Maria M.Ferenc

1

12

8

W-87

Możliwości stosowania
nowoczesnych urządzeń

Lucyna Samsel

20.03.2015-

telekomunikacyjnych w
dydaktyce

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

21.03.2015

W-89

Symultanicznosekwencyjna metoda
nauki czytania

Maria M.Ferenc

1

6

42

11.04.2015

W-90

Projekty w edukacji
matematycznej i
przyrodniczej

Maria M.Ferenc

1

10

6

9.05.2015

W-91

Ruch jest zdrowy i dla
ciała i dla głowy.
Rozwijające ćwiczenia dr
Paula Dennisona,w
szczególności dla 6,7latków

Danuta Lasek

1

8

16

18.04.2015

W-92

Ocenianie kształtujące w
klasach I-III

Danuta Lasek

1

15

27

3.03.2015 30.03.2015

W-93

Motywowanie uczniów do
nauki-teoria i praktyka

Jolanta
Boryszewska

1

10

10

W-94

Lektury na nowo
przeczytane i na nowo
omówione

1

8

20

1

6

10

W-95

W-96

W-97

W-99

W-100

Różne sposoby analizy i
interpretacji utworów
literackich
Kształcenie umiejętności
redagowania wypowiedzi
pisemnych na poziomie
podstawowym i
rozszerzonym-Projekt
ORE

Dorota Dąbrowska

Dorota Dąbrowska

Konstruowanie planu
wdrażania rekomendacji

Dorota Dąbrowska

Konstruowanie planu
wdrażania rekomendacji

12

29
17.01.201521.02.2015

Dorota Dąbrowska

Dorota Dąbrowska

26.02.201512.03.2015

21.03.2015

1

Uczeń i nauczyciel
uczestnikami rozmowy
dotyczącej literackich,
językowych lub
ikonicznych tekstów
kultury

11.03.201519.03.2015

1

1

6

5

20

28.03.2015

31

13.02.2015

15

20.02.2015

5
Dorota Dąbrowska

1

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92
93

94

95

W-101

W-103

Wykorzystanie narzędzi
WEB 2.0 w pracy
nauczyciela bibliotekarza

Dorota Dąbrowska

Nauczanie sprawności
językowych w szkole
podstawowej

Natalia Malenko

1

8

13
18.05.2015

1

12

14

25.02.2015

W-104

Technologia informacyjnokomunikacyjna w
nauczaniu języka
angielskiego
Natalia Malenko

1

8

7

11.04.2015

W-105

Historia regionalnawykorzystanie zasobów
archiwum państwowego
oddział w Łomży

1

8

8

10.04.2015

Bożena Zgrzywa

Wielka wojna-czego nie
wiemy o I wojnie
światowej 1914-1918

1

6

10

Bożena Zgrzywa

W-106

W-108

W-109

W-110

Jak formułować wnioski
po analizie sprawdzianu z
historii i WOS?

Projektowanie ciekawych
lekcji matematyki w
szkole ponadgimnazjalnej
Projektowanie ciekawych
lekcji matematyki w
szkole ponadgimnazjalnej

8

20.02.2015

1

5

10

25.03.2015

1

5

9

8 .04.2015

Jadwiga Pieczywek

W-112

Konstruowanie planu
wdrażania rekomendacji

Dorota Kozioł

W-113

Konstruowanie planu
wdrażania rekomendacji

Dorota Kozioł

W-115

Świat skał i minerałów

Joanna Marek

W-116

Życie pradawnego
człowieka z epoki
kamienia

Joanna Marek

Wiosna i Wielkanoc pełna
kolorów-ozdoby wiosenne

5

Jadwiga Pieczywek

Dorota Kozioł

W-119

1
Bożena Zgrzywa

EWD w analizie wyników
egzaminów zewnętrznych.
Część II

W-111

27.03..2015

8

Lucyna Samsel

1

12

10.01.201503.02.2015

1

5

30

13.02.2015

1

5

10

20.02.2015

1

6

11

9 .05.2015

1

8

14

23.05.2015

1

6

18

21.03.2015

i świąteczne

96

97

98

99

100

W-120

Jedna Biblia wiele zabawpropozycje spotkań z
Biblią
Prezentacja programów
edukacyjnych z
wykorzystaniem tablicy
interaktywnej

Lucyna Samsel

Obrazy biblijne jako
pomoc do katechizacji
szkolnej i parafialnej

Lucyna Samsel

W-123

Prawidłowości oceniania
wychowawczego

Maria M.Ferenc

W-124

Jak skutecznie
przygotować ucznia szkoły
podstawowej do egzaminu
szóstoklasisty z języka
angielskiego
Natalia Malenko

W-121

W-122

W-125

Jak skutecznie
przygotować ucznia
gimnazjum do egzaminu
gimnazjalnego z języka
angielskiego

1

6

33

7.03.2015

1

6

36

18.04.2015

1

6

28

25.04.2015

Lucyna Samsel

1

6

11

8
1

14.02.2015
8

8
Natalia Malenko

29.05.2015

1

21.02.2015
7

101
W-127

Edukacyjna wartość
dodana w szkole
podstawowej

1

12

19

15.04.201522.04.2015

1

8

24

25.04.2015

1

4

13

18.03.2015

Joanna Szkop

102

W-128

Pomoc psychologicznopedagogiczna.
Uwarunkowania
formalno-prawne. Analiza
treści opinii i orzeczeń.

Jolanta
Boryszewska

103
W-129

Awans zawodowy
nauczyciela
kontraktowego na
mianowanego

Dorota Kozioł

104
W-130

Awans zawodowy
nauczyciela mianowanego
na dyplomowanego
Dorota Kozioł

1

4

20

8.04.2015

W-131

Efektywna współpraca
zespołów nauczycielskich

1

8

10

11.04.2015

105

106

Marzena Rafalska

W-132

Pierwsza pomoc w
placówce edukacyjnejzadania nauczycieli

6
Iwona Puciłowska

1

15

23.02.2015

12.05.201519.05.2015

107

W-133

Przygotowanie
multimedialnych
materiałów
dydaktycznych z
wykorzystaniem
programów:PHOTOSCAPE
,FREEMAKE VIDEO
Bożenna
CONVERTER
Kossakowska

1

12

11

W-134

Profilaktyka agresji i
przemocy w szkole

Jolanta
Boryszewska

1

8

12

W-135

Współpraca z ,,trudnymi
rodzicami"

Jolanta
Boryszewska

W-136

Uczyńmy szkołę
bezpieczniejszą-analiza
zagrożeń, plan
wprowadzania korekty

Jolanta
Boryszewska

108
21.02.2015

109
1

8

22

7.03.2015

110
1

8

15
21.03.2015

111

W-137

Przedszkole bez
dyskryminacji-jak
prowadzić działania
antydyskryminacyjne w
przedszkolu

1

8

10

Marzena Rafalska

14.03.2015

112
Szkoła bez dyskryminacjibezpieczna szkoła. Jak
prowadzić działania
antydyskryminacyjne w
szkole
Marzena Rafalska

1

W-139

Kompetencje coachingowe
nauczyciela-wychowawcy Marzena Rafalska

1

8

9

W-140

Sposoby kształcenia
kompetencji społecznych i
obywatelskich w pracy
wychowawcy
Marzena Rafalska

1

8

10

Pomoc wychowankom w
konstruktywnym radzeniu
sobie z negatywnymi
emocjami
Hanna Waszkiewicz

1

Rozmowy z
wychowankami na ważne
dla nich tematy

1

W-138

8

13
21.03.2015

112
18.04.2015

113

9.05.2015

114
W-141

6

13
19.02.2015

115
W-145
116

Hanna Waszkiewicz

6

27
23.03.2015

W-146

Kształtowanie
preferowanych przez
szkołę postaw i wartości

1

8

18

Hanna Waszkiewicz

25.04.2015

117
W-147

Wewnątrzszkolne
konkursy matematyczne
nie tylko dla uzdolnionych Jadwiga Pieczywek

W-148

Matura 2015.Nowa
formuła egzaminu
maturalnego z
matematyki

Jadwiga Pieczywek

Tworzenie prezentacji
multimedialnej w
programie Prezi

Bożenna
Kossakowska

Praca z grupą
zróżnicowaną kulturową

Marzena Rafalska

1

5

12

25.02.2015

118
6
1

27

13.01.2015

13

od
.4.02.201511.03.2015

119
W-149

6
1

120
W-150

1

8

12

133

964

2941

14.03.2015

121
Razem

Konferencje, seminaria

Lp

Nr formy

Temat

Organizator
szkolenia

Liczba
grup

Liczba
godzin

Liczba
uczest.

Data

Lucyna Samsel /
Elżbieta Osewska

1

6

127

27.09.2014

45

143

1508

09.2014

1

KS-1 /
2014

W trosce o integralne
wychowanie osoby

2

KS-2 /
2014

Konferencje Rejonowe

3

KS-3 /
2014

Środowisko edukacyjne
współczesnego nauczyciela
bibliotekarza

Dorota
Dąbrowska

1

5

68

25 września

4

KS7/2014

Sztuka Współczesna

Dorota
Dąbrowska

1

2

13

4.11.2014

5

KS8/2014

Jadwiga
Pieczywek

1

3

55

12.11.2014

W jaki sposób nowa
formuła egzaminu
maturalnego z matematyki
realizuje cele kształcenia

matematycznego?

6

7

8

KS9/2014

Prawo Oświatowe w
Placówkach
Niepublicznych

Monika Rękawek

1

4

22

2.12.2014

Efektywność działań
wynikających z
KSwdrażanych wniosków i
10/2014
rekomendacji z analizy
/15
realizowanych zadań
szkoły (Nowogród)

Janina
Arcimowicz

1

4

132

9 12.2014

Efektywność działań
wynikających z
KSwdrażanych wniosków i
11/2014
rekomendacji z analizy
/15
realizowanych zadań
szkoły (Ciechanowiec)

Janina
Arcimowicz

1

4

123

15.12.2014

Dorota
Dąbrowska

1

4

24

26.03.2015

9

KS-12 /
2015

Aktualności
bibliotekarstwa szkolnego

10

KS-13/
2015

Konferencja Językowa
PWSiP i ODN w Łomży ,,By Malenko Natalia
uczyć efektywniej"

1

6

27

16 04.2015

KS
14/1/20
15

Dyrektor jako ewaluator
pomocy psychologicznopedagogicznej

Zbigniew
Kossakowski

2

5

33

10.0210.03.2015

KS
14/2/20
15

Praca z uczniem o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych

Danuta Momot,
Prószyńska
Elżbieta

2

5

50

18.0215.04.2014

KS
14/3/20
15

Kształtowanie kompetencji
rozwiązywania problemów
wychowawczych i
wspierania rozwoju
pożądanych postaw
ucznia/Kształtowanie
kompetencji uczestników
sieci z zakresu wyzwalania
twórczego myślenia
wychowanków

Boryszewska
Jolanta

2

5

32

11.0220.4.2015

KS
14/4/20
15

Efektywna współpraca z
rodzicami

Danuta Lasek

1

5

16

23.04.2015

Bożenna
Kossakowska

1

3

21

22.05.2015

62

204

2251

11

12

13

14

15

Jak zamówić podręczniki
różnych wydawnictw w
KS15/2015 ramach dotacji MEN i nie
przekroczyć kwoty dotacji?

Razem

Kluby nauczycieli

Temat

Organizator
szkolenia

Liczba
grup

Liczba
godzin

Liczba
uczest.

Data

1

KL-1 /
2014

Klub dyrektora
szkoły lub
placówki
oświatowej

Janina
Arcimowicz

1

16

9

16.09.2014 4.12.2014

2

KL-2 /
2014

Klub
nauczycieli
polonistów

Dorota
Dąbrowska

1

16

8

22.10 1.06.2015

3

KL-3 /
2014

Klub
aktywnego
matematyka

Jadwiga
Pieczywek

1

24

10

17.0927.05.2015

4

KL-4 /
2014

Klub
aktywnego
matematyka

Jadwiga
Pieczywek

1

16

9

10.09.17.06.2015

5

KL-5 /
2014

Klub
aktywnego
chemika

Dorota
Kozioł

1

12

4

18.1016.05.2015

6

KL-6 /
2014

Klub
aktywnego
przyrodnika

Joanna
Marek

1

12

8

8.1025.05.2015

7

KL-7 /
2014

Klub
nauczycieli
kształcenia
specjalnego

Danuta
Momot

1

32

20

24.0914.01.2015

8

KL-9 /
2014

Klub młodego
wychowawcy

Hanna
Waszkiewicz

1

40

10

22.10.8.12.2014

8

168

78

Lp

Nr
formy

Rady Pedagogiczne

Nr Rady
Pedagogiczn
ej

Ilość
godz.
Temat

RP-1

Budowanie mapy
zadaniowej w oparciu o
wymagania określone
szkołom i placówkom
oświatowym

RP-2

Opracowanie
dokumentacji innowacji w
przedszkolu

RP-3

Statut w przedszkolupodstawy prawne

Termin

Szkoła/
placówka

Ilość osób

Osoba
prowadząca

2.09.2014

Przedszkole nr
81 w
Białymstoku

4

13

J.Arcimowicz

16.09.2014

Przedszkole w
Stawiskach

4

6

M.M.Ferenc

28.08.2014

Miejskie
Przedszkole w
Orzyszu

4

13

Z.De-Mezer

RP-4

Zmieniony Statut-zasady i
procedury

1.10.2014

Miejskie
Przedszkole w
Orzyszu

4

12

Z.De-Mezer

RP-5

Jak stworzyć,
odpowiadający potrzebom
szkoły Program
Wychowawczy i Program
Szkolnej Profilaktyki

1.10.2014

Gimnazjum nr 1
w Siemiatyczach

4

21

H.Waszkiewicz

RP-6

Ocenianie kształtujące w
praktyce szkolnej

16.10.2014

SP w Wiśniewie

4

10

J.E.Szkop

RP-7

Indywidualizacja procesu
nauczania - uczenia się

30.09.2014

Gimnazjum nr 1
w Zambrowie

4

50

D.Kozioł

RP-8

Efektywna praca
zespołowa nauczycieli

20.10.2014

Gimnazjum w
Zbójnej

4

16

M.Rafalska

RP-9

Efektywna praca
zespołowa nauczycieli

23.10.2014

SP w Janowie

4

19

M.Rafalska

RP-10

Współpraca szkoły i
rodziny w procesie
angażowania uczniów do
nauki. Zadania nauczycieli i
rodziców

3.10.2014

ZS w Czyżewie

4

39

I.Puciłowska

RP-11

Jak wykorzystać EWD do
podniesienia efektywności
pracy szkoły

7.10.2014

ZSG w
Białymstoku

4

35

D.Kozioł

RP-12

Trudne zachowania
uczniów - jak je zrozumieć
i jak z nimi pracować

30.10.2014

SP w Ksebkach

4

8

J.Boryszewska

RP-13

Trudne zachowania
uczniów - jak je zrozumieć
i jak z nimi pracować

29.10.2014

SP w Zbójnej,
SP w Kuziach,
SP w Dobrym
Lesie

4

35

J.Boryszewska

RP-14

Motywowanie uczniów z
zastosowaniem podejścia
coachingowego

25.11.2014

ZSG w
Białymstoku

4

18

M.Rafalska

RP-15

Prezentacja programów
edukacyjnych z
wykorzystaniem tablicy
interaktywnej

20.10.2014

Przedszkole nr
14 w Łomży

4

22

B.Kossakowska

RP-16

Prezentacja programów
edukacyjnych z
wykorzystaniem tablicy
interaktywnej

5.11.2014

ZS w
Rosochatem
Kościelnym

4

15

B.Kossakowska

RP-17

Prezentacja programów
edukacyjnych z
wykorzystaniem tablicy
interaktywnej

19.11.2014

SP w Wykowie

4

10

B.Kossakowska

RP-18

Efektywna praca
zespołowa nauczycieli

9.12.2014

Gimnazjum w
Ciechanowcu

4

24

M.Rafalska

RP-19

Jak prowadzić zebrania z
rodzicami? Współpraca z
trudnymi rodzicami

25.11.2014

SP w Stawiskach

4

27

J.Boryszewska

RP-20

Ewaluacja własnego lub
zmodyfikowanego
programu

21.10.2014

SP nr 1 w
Wysokiem
Mazowieckiem

4

51

M.M.Ferenc

RP-21

Monitorowanie podstawy
programowej przez
nauczycieli szkoły
ponadgimnazjalnej

14.10.2014

ZS w Makowie
Mazowieckim

4

41

D.Dąbrowska

RP-22

Trudne zachowania
uczniów - jak je zrozumieć
i jak z nimi pracować

6.11.2014

SP w Osowcu

4

14

J.Boryszewska

RP-23

Adaptacja dzieci
sześcioletnich w szkole i
rozwijanie umiejętności
logicznego myślenia

7.10.2014

SP w Stawiskach

4

11

D.Lasek

RP-24

Analiza i interpretacja
wyników osiągnięć
edukacyjnych uczniów szkoły podstawowe

27.11.2014

SP w Czerwonem

4

10

J.E.Szkop

RP-25

Rada Pedagogiczna kompetencje, zadania,
prowadzenie,
protokołowanie

20.10.2014

SP w Dolistowie

4

21

Z.De-Mezer

RP-26

Etyczne aspekty pracy
nauczyciela

19.11.2014

ZSOiP w
Wysokiem
Mazowieckiem

4

29

H.Waszkiewicz

RP-27

Techniki uczenia się i
metody motywujace do
nauki

29.10.2014

V Liceum
Ogólnokształcące
w Białymstoku

4

35

J.Marek

RP-28

Indywidualizacja w pracy z
dzieckiem młodszymrealizacja podstawy
programowej

20.11.2014

SP w Radziszewie
Starym

4

19

D.Lasek

RP-29

Współpraca szkoły i
rodziny w procesie
angażowania uczniów do
nauki. Zadania nauczycieli i
rodziców

3.11.2014

ZSS w Zabielu

4

20

I.Puciłowska

RP-30

Jak uczyć wychowanków
respektowania norm
społecznych

4.11.2014

ZDZ w Łomży

4

12

H.Waszkiewicz

RP-31

Jak pracować z uczniami
niepełnosprawnymi
intelektualnie w klasie
szkolnej

30.10.2014

ZSZ w Wysokiem
Mazowieckiem

4

38

D.Momot

RP-32/2

Analiza i wykorzystanie
wyników egzaminów
zewnętrznych

6.11.2014

VII Liceum
Ogólnokształcące
w Białymstoku

4

9

J.Pieczywek

6.11.2014

VII Liceum
Ogólnokształcące
w Białymstoku

4

19

D.Dąbrowska

RP-33

Rozpoznawanie potrzeb i
możliwości edukacyjnych
uczniów

19.11.2014

SP w Starym
Zakrzewie

4

10

M.M.Ferenc

RP-34

Innowacje pedagogiczne

17.11.2014

SP w Pęchratce
Polskiej

4

47

M.M.Ferenc

RP-35

Budowanie mapy
zadaniowej w oparciu o
wymagania określone
szkołom i placówkom
oświatowym

17.11.2014

Biblioteka
Pedagogiczna w
Łomży

4

9

J.Arcimowicz

RP-36

Budowanie mapy
zadaniowej w oparciu o
wymagania określone
szkołom i placówkom
oświatowym

18.11.2014

Gimnazjum w
Ciechanowcu

4

21

J.Arcimowicz

RP-37

Techniki uczenia się i
metody motywujace do
nauki

17.11.2014

SP w Wiśniewie

4

9

J.Marek

RP-38

Techniki uczenia się i
metody motywujace do
nauki

20.11.2014

ZSP w Kolnie

4

24

J.Marek

2.12.2014

Zespół Szkół
Zawodowych nr
5 w Białymstoku

4

21

J.Arcimowicz

4

18

I.Puciłowska

RP-32/1

Analiza i wykorzystanie
wyników egzaminów
zewnętrznych

RP-39

Ewaluacja wewnętrzna

RP-40

Współpraca szkoły i
rodziny w procesie
angażowania uczniów do
nauki. Zadania nauczycieli i
rodziców

21.11.2014

ZS w
Rosochatem
Kościelnym

RP-41

Udzielanie pierwszej
pomocy w placówce
edukacyjnej

24.11.2014

Gimnazjum w
Stawiskach

4

21

I.Puciłowska

RP-42

Współpraca szkoły i
rodziny w procesie
angażowania uczniów do
nauki. Zadania nauczycieli i
rodziców

5.12.2014

SP w Wykowie

4

10

I.Puciłowska

RP-43

Bajkowy świat przedszkola
- rozbudzanie wyobraźni i
rozwijanie talentów

18.11.2014

Miejskie
Przedszkole nr 1
w Ostrowi
Mazowieckiej

RP-44

Obsługa i wykorzystanie w
pracy nauczyciela
programu MS Word

26.11.2014

SP w Lemanie

4

6

B.Kossakowska

RP-45

Współpraca szkoły i
rodziny w procesie
angażowania uczniów do
nauki. Zadania nauczycieli i
rodziców

10.12.2014

Gimnazjum nr 9
w Łomży

4

31

I.Puciłowska

RP-46

Budowanie mapy
zadaniowej w oparciu o
wymagania określone
szkołom i placówkom
oświatowym

3.12.2014

Biblioteka
Pedagogiczna w
Łomży

4

9

J.Arcimowicz

RP-47

Istota oceniania
kształtującego

26.11.2014

Gimnazjum w
Turośli

4

23

D.Kozioł

RP-48

Motywowanie uczniów z
zastosowaniem podejścia
coachingowego

11.12.2014

ZSOiP w
Wysokiem
Mazowieckiem

4

34

M.Rafalska

RP-49

Efektywna praca zespołów
nauczycielskich

5.01.2015

ZS w Makowie
Mazowieckim

4

43

M.Rafalska

RP-50

Pomoc rodzicom w
rozwijaniu umiejętności
wychowawczych

8.12.2014

SP w Kolnicy

4

9

H.Waszkiewicz

RP-51

Sposoby uczenia się

1.12.2014

SP w Dolistowie

4

9

J.Marek

RP-52

Sposoby rozpoznawania
potrzeb edukacyjnych i
narzędzia diagnostyczne

10.12.2014

SP w Starym
Zakrzewie

4

10

M.M.Ferenc

RP-53

Prawa i obowiązki
nauczyciela

2.12.2014

II LO w Łomży

4

39

Z.De-Mezer

3.12.2014

Katolickie
Gimnazjum i
Liceum w Łomży

4

29

J.Boryszewska

RP-54

Praca z uczniem zdolnym

4

9

P.K.Kaja

RP-55

Budowanie mapy
zadaniowej w oparciu o
wymagania określone
szkołom i placówkom
oświatowym

RP-56

Budowanie mapy
zadaniowej w oparciu o
wymagania określone
szkołom i placówkom
oświatowym

RP-57

Wspieranie efektywne
współpracy zespołu
nauczycielskiego oraz
zespołów zadaniowoprzedmiotowych

13.01.2015

I LO w Łomży

RP-58

Odpowiedzialność prawna
nauczyciela

3.12.2014

RP-59

Rozwijanie talentów
plastycznych poprzez
stosowanie ciekawych
technik plastycznych

12.12.2014

Przedszkole nr
81 w
Białymstoku

4

12

J.Arcimowicz

16.12.2014

ZS nr 3 w
Białymstoku

4

47

J.Arcimowicz

6

48

A.Pavlovych,
R.MieńkowskaNorkiene

ZSO w Knyszynie

4

30

Z.De-Mezer

10.12.2014

Przedszkole nr 1
w Ostrowi
Mazowieckiej

4

9

L.Samsel

RP-60

Prezentacja programów
edukacyjnych z
wykorzystaniem tablicy
interaktywnej

9.06.2015

ZS w Kuleszach
Kościelnych.

4

13

B.Kossakowska

RP-61

Metody aktywizujące i
techniki nauczania i
uczenia się

10.12.2014

SP w Rutkach

4

24

J.E.Szkop

RP-62

Efektywna praca zespołów
nauczycielskich

13.01.2015

SP w Lachowie

4

24

M.Rafalska

RP-63

Bezpieczeństwo w
internecie - TIK a prawa
autorskie

14.04.2015

SP w Lachowie

4

15

B.Kossakowska

RP-64

Uczeń ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
w szkole

16.12.2014

ZS CKR w Rudce

4

30

D.Momot

RP-65

Jak pracować z uczniami
niepełnosprawnymi
intelektualnie w klasie
szkolnej

19.12.2014

SP w Janowie

4

8

D.Momot

RP-66

Wspieranie rozwoju dzieci
ze specjalnymi potrzebami
w przedszkolu

17.12.2014

Przedszkole Mały
Artysta w Łomży

3

16

D.Momot

RP-68

Sposoby realizacji pomocy
psychologicznopedagogicznej w placówce
kształcenia specjalnego

9.05.2015

SOSW w Czarni

4

37

E.Prószyńska

RP-69

Praca z dzieckiem
niepełnosprawnym w
klasie szkolnej i
indywidualnie

11.05.2015

SOSW w Czarni

4

37

D.Momot

RP-71

Budowanie partnerskich
relacji uczeń - nauczyciele

8.01.2015

Gimnazjum w
Rutkach

4

21

H.Waszkiewicz

RP-72

Przedstawienie programu
wsparcia rady
pedagogicznej przedszkola
w wybranym obszarze

27.10.2014

Przedszkole Mały
Artysta w Łomży

2

16

D.Momot

RP-73

Jak motywować uczniów
do osobistego rozwoju

24.02.2015

SP w Turośli

4

24

D.Kozioł

RP-74

Wykorzystanie wyników
sprawdzianów
kompetencji do poprawy
jakości procesu
edukacyjnego

24.02.2015

SP w Starym
Zakrzewie

4

10

M.M.Ferenc

RP-75

Analiza kontekstowa
wyników sprawdzianu

22.01.2015

SP nr 5 w
Zambrowie

4

32

D.Dąbrowska

RP-76

Jak uczyć uczniów uczenia
się

10.02.2015

SP w Lachowie

4

15

D.Dąbrowska

RP-77

Piosenki do śpiewania i
zabawy

19.02.2015

Przedszkole
Katolickie w
Łomży

4

10

M.Sawicki

RP-78

Podstawy prawne
realizacji innowacji w
przedszkolu

12.02.2015

Przedszkole
Wesołe
Słoneczko w
Łomży

4

14

M.M.Ferenc

RP-79

Przygotowanie lekcji
otwartych i
obserwowanych w ramach
ewaluacji, wspomagania i
monitorowania

3.03.2015

ZS w Nowych
Piekutach

4

24

M.M.Ferenc

RP-80

Rozwijanie kompetencji
wychowawczych
nauczyciela

12.02.2015

SP w Rogienicach

4

10

H.Waszkiewicz

RP-81

Trudne zachowania
uczniów - jak je zrozumieć
i jak z nimi pracować

23.02.2015

ZSG w
Białymstoku

4

24

J.Boryszewska

RP-82

Motywowanie uczniów
przez rodziców

19.02.2015

Gimnazjum w
Rutkach

3

17

J.Boryszewska

RP-83

Analiza przyczyn zachowań
przemocowych, działania
naprawcze

25.02.2015

SP w Stawiskach

4

29

J.Boryszewska

RP-84

Trudne zachowania
uczniów - jak je zrozumieć
i jak z nimi pracować

5.03.2015

Gimnazjum w
Zbójnej

4

13

J.Boryszewska

RP-85

Techniki uczenia się i
metody motywujące do
nauki

25.02.2015

SP nr 2 w Kolnie

4

28

J.Marek

RP-86

Nowe spojrzenie na
motywacje

27.02.2015

Gimnazjum w
Szczuczynie

4

22

J.Boryszewska

RP-87

Jak szkoła powinna
przygotować się do
ewaluacji zewnętrznej

18.02.2015

Akademicka
Szkoła
Ponadgimnazjalna w Łomży

4

13

M.M.Ferenc

RP-88

Opracowanie
dokumentacji do
zarejestrowania własnej
innowacji

11.03.2015

Przedszkole
Wesołe
Słoneczko w
Łomży

4

10

M.M.Ferenc

RP-89

Ocenianie kształtujące w
praktyce szkolnej

26.03.2015

SP nr 2 w Kolnie

4

29

J.E.Szkop

RP-90

Praktyczne wykorzystanie
metod i technik
aktywizujących

16.03.2015

SP w Rutkach

4

25

J.E.Szkop

RP-91

Informacja zwrotna w
ocenianiu kształtującym.
Cele lekcji w języku ucznia
i kryteria oceniania

25.02.2015

Gimnazjum w
Turośli

4

20

D.Kozioł

RP-92

Indywidualizacja pracy z
uczniem na zajęciach
lekcyjnych

2.03.2015

Gimnazjum w
Ciechanowcu

4

20

J.Marek

RP-93

Piosenki do śpiewania i
zabawy Cz.2

26.03.2015

Przedszkole
Katolickie w
Łomży

RP-94

Jak prowadzić zebrania z
rodzicami? Współpraca z
trudnymi rodzicami

16.03.2015

SP w Starym
Skarżynie

4

10

J.Boryszewska

RP-95

Praca z klasą jako grupą

12.03.2015

ZDZ w Łomży

4

11

H.Waszkiewicz

RP-96

Organizacja pracy
zespołowej nauczycieli z
uwzględnieniem specyfiki
szkoły

4.03.2015

I LO w Łomży

4

44

K.Koszewska

RP-97

Efektywna współpraca
zespołów nauczycielskich

24.03.2015

ZS w Niećkowie

4

27

M.Rafalska

RP-98

Jak prowadzić zebrania z
rodzicami? Współpraca z
trudnymi rodzicami

28.04.2015

Przedszkole nr 4
w Kolnie

4

11

J.Boryszewska

RP-99

Techniki uczenia się i
metody motywujące do
nauki

11.03.2015

Gimnazjum w
Szczuczynie

4

21

J.Marek

RP-100

Metody akrywizujące i
techniki nauczania i
uczenia się

17.03.2015

Katolickie
Gimnazjum i
Liceum w Łomży

4

34

J.Pieczywek

RP-101

Jak uczyć wychowanków
respektowania norm
społecznych

23.04.2015

Zespół Szkół z
DNJB w Orli

4

25

H.Waszkiewicz

4

44

D.Dąbrowska

4

9

M.Sawicki

RP-102

Jak uczyć uczniów uczenia
się

18.03.2015

SP nr 1 w
Wysokiem
Mazowieckiem

RP-103

Trudne zachowania
uczniów - jak je zrozumieć
i jak z nimi pracować

27.04.2015

Gimnazjum w
Kolnie

4

24

J.Boryszewska

RP-104

Włączanie rodziców w
proces edukacyjny

21.04.2015

SP w Starym
Zakrzewie

4

9

M.M.Ferenc

RP-105

Przygotowanie lekcji
otwartych i
obserwowanych w ramach
ewaluacji, wspomagania i
monitorowania

28.04.2015

ZDZ w Łomży

4

11

M.M.Ferenc

RP-106

EWD - jak analizować
wyniki sprawdzianów i
egzaminów zewnętrznych

13.04.2015

ZS w Zawadach

4

19

J.E.Szkop

RP-107

Współpraca szkoły i
rodziny w procesie
angażowania uczniów do
nauki. Zadania nauczycieli i
rodziców

23.03.2015

SP w Ksebkach

4

7

I.Puciłowska

RP-108

Ocenianie kształtujące w
praktyce szkolnej

4.05.2015

ZS w Kuleszach
Kościelnych.

4

20

J.E.Szkop

RP-109

Jak efektywnie
przygotować ucznia do
egzaminu gimnazjalnego

31.03.2015

Gimnazjum nr 1
w Zambrowie

4

47

D.Kozioł

RP-110

Ocenianie kształtujące w
praktyce

28.04.2015

SP nr 5 w
Zambrowie

4

32

D.Kozioł

RP-111

EWD w analizie wyników
egzaminu zewnętrznego

29.05.2015

Gimnazjum w
Szczuczynie

4

21

D.Kozioł

RP-112

Praca z uczniami mającymi
trudności w nauce

1.04.2015

Katolickie
Gimnazjum i
Liceum w Łomży

4

33

B.Wysokińska

RP-113

Indywidualizacja pracy z
uczniem na zajęciach
lekcyjnych

30.03.2015

II LO w Łomży

4

39

J.Marek

RP-114

Ocenianie kształtujące

15.04.2015

Gimnazjum w
Szczuczynie

4

21

J.Marek

RP-115

Indywidualizacja pracy z
uczniem na zajęciach
lekcyjnych

16.04.2015

SP w Nowych
Piekutach

4

28

J.Marek

RP-116

Indywidualizacja w pracy z
dzieckiem młodszym

20.05.2015

ZS w Kuleszach
Kośc.

4

8

D.Lasek

RP-118

Komunikacja interpersonalna. Udzielanie
informacji zwrotnej

15.04.2015

Gimnazjum w
Rutkach

4

18

B.Zgrzywa

RP-119

Analiza wyników
egzaminów zewnętrznych
z wykorzystaniem EWD

20.04.2015

ZS w Niećkowie

3

16

J.Pieczywek

RP-120

Obsługa i wykorzystanie
tablicy interaktywnej

23.04.2015

SP w Słuczu

4

8

B.Kossakowska

RP-121

EWD w szkole
podstawowej

7.05.2015

SP w Stawiskach

4

23

J.E.Szkop

RP-122

Ocenianie kształtujące w
praktyce szkolnej

1.06.2015

SP w Osowcu

4

15

J.E.Szkop

RP-123

Ocenianie kształtujące w
praktyce szkolnej

31.08.2015

SP w Turośli

4

24

D.Kozioł

RP-124

Współpraca szkoły ze
środowiskiem lokalnym

6.05.2015

Gimnazjum w
Rutkach
Kossakach

4

17

M.Rafalska

RP-126

Planowanie i
organizowanie pracy
nauczyciela na pierwszym
etapie kształcenia"

28.05.2015

SP nr 1 w
Wysokiem
Mazowieckiem

4

19

D.Lasek

RP-127

Indywidualizacja pracy z
uczniem na zajęciach
lekcyjnych

20.05.2015

ZS w Kuleszach
Kośc.

4

12

J.Marek

RP-128

Respektowanie norm
społecznych przez
wychowanków

19.05.2015

SP w Rogienicach

4

10

H.Waszkiewicz

RP-129

Techniki uczenia się i
metody motywujace do
nauki

27.08.2015

Gimnazjum nr 2
w Augustwie

4

27

J.Marek

501

2683

Razem

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz pracowników pedagogicznych
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko/specjalność

Wymiar
zatrudnienia
/etat/

Nauczyciele konsultanci
1

Kossakowski Zbigniew

Dyrektor ODN

1

2

Ferenc Maria Magdalena

Konsultant ds. ewaluacji i oceniania

1

3

Dąbrowska Dorota

Konsultant ds. edukacji humanistycznej

1

4

Arcimowicz Janina

Konsultant ds. kadry kierowniczej

1

5

Rafalska Marzena

Konsultant ds. edukacji obywatelskiej

1

6

Jolanta Boryszewska

Konsultant ds. pomocy psychologicznopedagogicznej

1

7.

Kozioł Dorota

Konsultant ds. edukacji przyrodniczej

0,5

8.

Lucyna Samsel

Konsultant ds. nauczania religii

0,5

9.

Kossakowska Bożenna

Konsultant ds. technologii informacyjnej

0,5

10.

Waszkiewicz Hanna

Konsultant ds. wychowania

0,5

11

Lasek Danuta

Konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej

0,5

12

Szkop Joanna

Konsultant ds. edukacji humanistycznej

0,5

13.

Momot Danuta

Konsultant ds. integracji i szkolnictwa
specjalnego

0,5

14.

Joanna Marek

Konsultant ds. edukacji przyrodniczej

0,5

15

Pieczywek Jadwiga

Konsultant ds. edukacji matematycznej

0,5

16

Simon Jolanta

Konsultant ds. języków obcych

0,5

17

Malenko Natalia

Konsultant ds. języków obcych

0,5

17

Puciłowska Iwona

Konsultant ds. kształcenia zawodowego

0,33

18.

Zgrzywa Bożena

Konsultant ds. edukacji historycznej i
obywatelskiej

0,25

