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I. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży działa w oparciu o obowiązujące akty prawa
ogólnego i wewnętrznego:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oświaty z późniejszymi zmianami,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego,
 Statut ODN w Łomży (dostępny na http://bip.odnl.wrotapodlasia.pl/a23514bdbb2.htm)
zatwierdzony przez Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXVI/327/13 z dnia 22
marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Łomży.

II. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI
Aktualnie ODN w Łomży realizuje koncepcję pracy obowiązującą od 1 lutego 2015 r. na mocy
Zarządzenia Dyrektora placówki, a przyjętą na okres 2015 – 2020 decyzją zespołu konsultantów.
WIZJA: W trosce o jakość edukacji zawsze blisko szkoły, zawsze razem z nauczycielami.
MISJA
1. Realizujemy zadania wyznaczone placówkom doskonalenia nauczycieli przez państwo i służące
zapewnianiu jakości edukacji.
2. Efektywnie zaspokajamy zróżnicowane potrzeby klientów i uczestniczymy we wdrażaniu zmian
w systemie oświaty.
3. Wspieramy szkoły i placówki oświatowe w realizacji innowacji pedagogicznych i podejmowaniu
działań nowatorskich.
4. W realizacji oferty doskonalenia współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty
i kultury w województwie i w kraju.
5. Jako akredytowana placówka, dbamy o wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych przez
doskonalenie kompetencji pracowników oraz systematyczne unowocześnianie bazy placówki.
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(…) uczyć się, aby wiedzieć; to znaczy aby zdobywać narzędzia rozumienia; uczyć się, aby
działać; uczyć się, aby żyć wspólnie, wreszcie, uczyć się, aby być.
Jacques Delors, raport „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”
Uczenie się przez całe życie to jedno z najistotniejszych wymagań wyznaczających rozwój
współczesnego świata. Nauczyciele, z racji wykonywanej profesji oraz z powodu zmian
zachodzących w systemie oświaty, zobowiązani są do nieustannego doskonalenia własnych
kompetencji osobistych i zawodowych.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży odpowiada na potrzeby nauczycieli przez
konstruowanie trafnej oferty szkoleń, wynikającej z diagnozy potrzeb, analizy priorytetów MEN
i Podlaskiego Kuratorium Oświaty. Każdego roku proponujemy różnorodne formy doskonalenia:
kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty, konferencje, fora doskonalenia, kierowane zarówno
do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli różnych specjalności oraz szkolenia dla członków rad
pedagogicznych, realizowane w siedzibach szkół i placówek. Od roku szkolnego 2012/2013 ODN
realizuje doskonalenie według nowego modelu systemowego wspierania szkół jako stale
kształcących się organizacji. Zgodnie z jego założeniami doskonalenie zawodowe odbywa się
w konkretnych szkołach i placówkach oświatowych. Ma charakter procesowy: rozpoczyna się
od diagnozy potrzeb, polega na realizacji szkoleń i wykorzystaniu nabytej wiedzy w praktyce,
a kończy się sformułowaniem wniosków i rekomendacji. Wykorzystuje potencjał różnych instytucji,
które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli.
Doświadczony zespół konsultantów, dbając o najwyższą jakość szkoleń, nastawiony jest na ciągłe
doskonalenie własnych umiejętności. Uzupełniamy kadrę prowadzącą zajęcia o zewnętrznych
specjalistów oraz pozyskujemy współpracowników w środowiskach naukowych. Nasze kompetencje
potwierdzone są przez wysokie wyniki systematycznie prowadzonej ewaluacji form doskonalenia
oraz zaproszenia do udziału w realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów
edukacyjnych. Dzięki wysokiej ocenie naszej pracy stałe współpracujemy z działającymi na rzecz
edukacji organizacjami pozarządowymi. ODN w Łomży ma doświadczenie realizacji systemowych
programów oświatowych. Bierze również aktywny udział w projektach międzynarodowych,
realizowanych w partnerstwie z instytucjami oświatowymi z Rosji, Ukrainy, Gruzji, Litwy,
Białorusi, Niemiec, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii.
Poprzez wydawane publikacje pomagamy w tworzeniu nauczycielskiego warsztatu pracy oraz
upowszechniamy wartościowe rozwiązania metodyczne.
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Swą działalnością sprzyjamy integracji lokalnego środowiska oświatowego wokół wspólnych
zadań i wyzwań współczesnej edukacji.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, unowocześniamy i dostosowujemy do ich
potrzeb warunki lokalowe oraz dbamy o wyposażenie sal i gabinetów w wysokiej jakości sprzęt
techniczny.
ODN w Łomży, jako pierwsza spośród placówek doskonalenia nauczycieli w województwie
podlaskim, uzyskał w 2005 roku akredytację potwierdzającą wysoką jakość usług edukacyjnych.
STRATEGICZNE CELE DZIAŁANIA
1. Oferta


Konstruowanie oferty odpowiadającej potrzebom szkół i nauczycieli oraz wynikającej
z kierunków polityki oświatowej MEN i wniosków z nadzoru prowadzonego przez Podlaskiego
Kuratora Oświaty.



Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.



Organizowanie konferencji dotyczących aktualnych problemów w edukacji.

2. Kadra


Stały rozwój osobisty i zawodowy.



Doskonalenie znajomości języków obcych.



Pozyskiwanie specjalistów z różnych dziedzin w celu zapewnienia realizacji oferty.

3. Organizacja, sprawny przepływ informacji


Systematyczne usprawnianie organizacji pracy.



Sprawne funkcjonowanie baz danych.



Kontakt z uczestnikami szkoleń za pomocą Internetu.

4. Baza


Unowocześnianie i dostosowywanie warunków lokalowych i wyposażenia do potrzeb klientów
i pracowników ODN.



Tworzenie zaplecza socjalnego dla szkoleń.

5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi


Realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego
prowadzącymi działalność edukacyjną w kraju i za granicą.



Korzystanie z funduszy europejskich dla rozszerzenia oferty własnej ODN.
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Te strategiczne cele uszczegóławiamy, planując pracę poszczególnych konsultantów, pracowni
i całego ośrodka w cyklu roku szkolnego. W formułowaniu zadań kierujemy się zapisami
Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie placówek doskonalenia.

III. KONSTRUKCJA PLANU NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Plan na kolejny rok szkolny został opracowany zgodnie z wyżej podanymi podstawami
prawnymi funkcjonowania ODN w Łomży i koncepcją pracy placówki. Dokument uwzględnia
zadania ze wszystkich obowiązkowych zakresów:
1. Organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikającego
z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
2. Organizowania i

prowadzenia

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;
3. Organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczącego realizacji
podstaw programowych, w tym opracowywanie programów nauczania;
4. Organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze
diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
5. Organizowania i prowadzenia 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;
6. Organizowania i prowadzenia 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;
7. Organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek
w zakresie zarządzania oświatą;
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8. Organizowania

i

prowadzenia,

stosownie

do

potrzeb,

doradztwa

metodycznego

dla nauczycieli:


przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,



zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych
oraz językiem regionalnym;

9. Prowadzenia wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenia
i udostępniania informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Poszczególne sposoby realizacji zadań w tych obszarach zostały ustalone na podstawie trzech
głównych źródeł:
a) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 ogłoszonych
przez Minister edukacji narodowej w dniu lipcu 2016 r.,
b) wniosków i rekomendacji Podlaskiego Kuratora Oświaty na podstawie sprawowanego
nadzoru pedagogicznego,
c) rekomendacji z przeprowadzonej w 2016 r. przez ODN w Łomży diagnozy potrzeb
i oczekiwań nauczycieli i dyrektorów szkół i liderów zespołów w zakresie doskonalenia
nauczycieli.
Ad a) Ustalone przez MEN na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2016/2017 wyznaczają placówkom doskonalenia zadanie wspierania
szkół i placówek w zakresie:
1. Upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci
i młodzieży.
2. Rozwijania kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. Kształtowania postaw. Wychowania do wartości.
4. Podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez
angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy.
Cel ten zostanie osiągnięty dzięki skonstruowanej ofercie form doskonalenia. Propozycje na I
półrocze obejmują wszystkie cztery kierunki, podobnie będzie opracowana oferta na II półrocze.
Promocja tych propozycji nastąpi podczas corocznych konferencji rozpoczynających rok szkolny:
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we wrześniu w 4 rejonach: wysokomazowieckim, kolneńskim, łomżyńskim i zambrowskim
oraz przez informacje zamieszczane na stronie internetowej ośrodka.
Ad. b) Z wniosków i rekomendacji Podlaskiego Kuratora Oświaty na podstawie
sprawowanego nadzoru pedagogicznego ODN w Łomży wziął pod uwagę te, które dotyczą
placówek doskonalenia. Są to przede wszystkim wskazane we wnioskach słabe strony pracy szkół
i placówek oświatowych:


Szkoły w niewielkim stopniu spełniają oczekiwania uczniów w zakresie rozwijania
zainteresowań. Oferta zajęć pozalekcyjnych opiera się w większym stopniu na zajęciach
wspomagających uczniów w nauce niż na tych, które ich interesują;



Niewielu nauczycieli posługuje się podczas lekcji w sposób stały technologiami,
informacyjno-komunikacyjnymi;



Nauczyciele rzadko nawiązują do tego, czego uczniowie uczą się na innych przedmiotach
oraz do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie;



W szkołach rzadko analizuje się wyniki badań zewnętrznych innych niż wyniki oceniania
zewnętrznego. Wnioski uzyskane z prowadzonych analiz nie zawsze wykorzystuje się
do doskonalenia procesu edukacyjnego i wychowawczego;



W niewielkim stopniu odbywa się włączanie uczniów, pracowników szkoły i rodziców
w procesy decyzyjne w szkołach. Duża grupa rodziców nie korzysta z możliwości, jakie daje
prawo oświatowe w zakresie współdecydowania o sprawach ważnych dla procesu
edukacyjnego;



Uczniowie szkół zawodowych wykazują niską motywację do nauki przedmiotów ogólnych;



Propozycję edukacyjną placówek doskonalenia nauczycieli warto poszerzyć w zakresie
wspomagania dyrektorów szkół, szczególnie rozpoczynających pracę na tym stanowisku;1
Wszystkie wyżej wymienione kwestie znalazły odzwierciedlenie w problematyce form już

zaprojektowanej oferty edukacyjnej ODN w Łomży. Są to warsztaty dla nauczycieli różnych
specjalności na wszystkich etapach edukacji m.in. z takich obszarów:
-

wykorzystanie wyników badań OBUT, PIRLS, DUSZA i TALIS,

-

organizacje procesu lekcyjnego z wykorzystaniem efektywnych metod nauczania
dostosowanych do potrzeb i możliwości „cyfrowych tubylców”,

1

-

multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego,

-

grywalizacja w edukacji,

-

wykorzystanie metody WebQuest,

ibidem
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-

programowanie w Scratchu,

-

zarządzanie CMS Joomla 3,

-

prezentacje multimedialne w programie WBTExpres,

-

szkoła zawodowa atrakcyjnym środowiskiem uczenia się,

-

budowa partnerstwa z rodzicami w procesie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

-

zbrodni katyńskiej jako problemu aktualnego (dla historyków),

-

klub dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych

-

itd.

Pełny wykaz zaplanowanych form znajduje się w Informatorze „Oferta doskonalenia nauczycieli
IX 2016 – I 2017” (załącznik do tego planu), który zostanie przekazany dyrektorom uczestniczącym
w konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty w sierpniu oraz zamieszczony na stronach:
http://www.odnlomza.pl/szkolenia, https://crtd.wrotapodlasia.pl/pl/ofertaszkoleniowa_1/. Informacja
ta może ukierunkowywać wybór nie tylko przez nauczycieli, ale także dyrektorów, których Podlaski
Kurator Oświaty wzywa w swych rekomendacjach do „wspomagania pracy nauczycieli poprzez ich
udział w szkoleniach: metodycznych i metodologicznych, zwłaszcza w zakresie podstaw metodyki
nauczania określonego przedmiotu, umiejętności budowania właściwych relacji i komunikacji
z uczniami i rodzicami, znajomości i stosowania przepisów prawa dotyczących obowiązków oraz
odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej nauczycieli”2
Ad. c) Rekomendacje z własnej diagnozy potrzeb i oczekiwań klientów ODN w Łomży,
przeprowadzonej w marcu 2015 r., zostały uwzględnione w zaplanowanej ofercie szkoleniowej
i dotyczą zakresu wsparcia dyrektorów szkół i nauczycieli w obszarach rozpoznanych w wyniku tego
badania, a mianowicie:
1. Konstruowania narzędzi: m.in. do rozpoznawania zainteresowań uczniów w celu projektowania
oferty zajęć dodatkowych, do prowadzenia diagnozy środowiskowej, do rozpoznawania potrzeb
i oczekiwań uczniów rozpoczynających naukę, do badania osiągnięć uczniowskich na wejściu,
w trakcie procesu kształcenia i na wyjściu.
2. Analizy materiału badawczego – opracowywanie raportu, formułowanie wniosków końcowych
i rekomendacji.
3. Wykorzystywania wniosków z przeprowadzonych diagnoz do planowania działań edukacyjno –
wychowawczych.

2

http://www.kuratorium1.home.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/wnioski_pop.pdf
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4. Indywidualizacji procesu dydaktycznego na etapie planowania (dostosowanie programów
nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, konstruowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania,
konstruowanie planu dydaktycznego, planowanie metodyczne).
5. Indywidualizacji procesu dydaktycznego na etapie realizacji procesu lekcyjnego (wybór
i stosowanie metod, form nauczania i środków dydaktycznych).
6. Indywidualizacji w zakresie badania osiągnięć edukacyjnych uczniów i ich oceniania
(konstruowanie kartoteki i sprawdzianu, przygotowanie schematu punktowania zadań,
informowanie uczniów o wynikach nauczania).
7. Indywidualizacji w zakresie planowania działań wychowawczych w klasie (dostosowanie
programu wychowawczego do zidentyfikowanych potrzeb i oczekiwań uczniów, opracowanie
planu pracy wychowawcy klasy, opracowanie scenariuszy zajęć z wychowawcą).
8. Indywidualizacji w zakresie realizacji godzin do dyspozycji wychowawcy (wybór i stosowanie
metod, form i środków wychowawczych).
9. Ewaluacji zindywidualizowanych działań wychowawczych (konstruowanie informacji zwrotnej
o wynikach procesu wychowania).
W planowaniu oferty szkoleniowej poszczególni konsultanci przeanalizowali wyniki diagnoz
przedmiotowych i uwzględnili zagadnienia specyficzne dla swoich specjalności. Zaprojektowane są
do realizacji w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 m.in.
 forum dyrektorów nt. monitorowania zadań opiekuńczo-wychowawczych,
 warsztaty dla dyrektorów dotyczące ewaluacji wewnętrznej w zakresie organizacji
procesu lekcyjnego i monitorowania pracy zespołów nauczycieli uczących w jednym
oddziale,
 warsztaty dla nauczycieli przedszkoli nt. diagnozy i wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci,
 warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dotyczące indywidualizacji pracy z
dzieckiem młodszym,
 warsztaty dla polonistów, matematyków, przyrodników z zakresu badania osiągnięć
edukacyjnych,
 warsztaty dla nauczycieli historii i wos o modelach szkolnej dyscypliny oraz jak
rozmawiać z uczniami o uchodźcach
 warsztaty dla wychowawców nt. nowych koncepcji przeciwdziałania uzależnieniom,
sposobów omawiania z uczniami tematów kontrowersyjnych, kierowaniu realizacją przez
uczniów projektów społecznych i obywatelskich,
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 sieci współpracy i samokształcenia dla młodych i doświadczonych wychowawców,
 itd.
W roku szkolnym 2016 – 2017 ośrodek przedstawi ofertę programową w dwóch informatorach
„Formy doskonalenia nauczycieli IX 2016 – I 2017” i „Formy doskonalenia nauczycieli II-VIII
2017”, a na bieżąco te informacje będą publikowane na stronie internetowej www.odnlomza.pl.
W skład oferty szkoleniowej wejdą:


kurs kwalifikacyjny – w I półroczu zaplanowano 1 z zakresu zarządzania oświatą;



kursy specjalistyczne - w I półroczu zaplanowano 3 z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy,
kierowników wycieczek szkolnych oraz biuletynu informacyjnego publicznej i elektroniczna
skrzynka podawcza w jednostkach oświatowych;



kursy doskonalące - w I półroczu zaplanowano 14, doskonalące pracę szkół i placówek
w

obszarach:

ewaluacji

wewnętrznej,

edukacji

teatralnej,

edukacji

matematycznej,

przygotowania do nauki języka obcego w przedszkolu, bycia neurotrenerem procesów
edukacyjnych, konstruowania narzędzi badania osiągnięć uczniów, pełnienia roli lidera
kształcenia specjalnego w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych;


warsztaty - w I półroczu zaplanowano 83 tematów, np. dla dyrektorów Innowacje pedagogiczne,
Monitorowanie zmienionej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, Procedura
oceny pracy nauczyciela, a dla nauczycieli m.in. Trudne zachowania – metody radzenia sobie
w sytuacjach trudnych wychowawczo, Jak rozwijać krytyczne myślenie uczniów?, Edukacja
prawna w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, Trudne emocje dzieci i rodziców – droga
do spotkania, Kształtowanie kompetencji demokratycznych w szkole, Przeciwdziałanie mowie
nienawiści, Zabawy z kolorami- zajęcia kreatywne dla dzieci, Visual literatura, czyli jak
zainteresować dziecko książką, Film na lekcjach języka polskiego, Kształcenie umiejętności
redagowania wypowiedzi argumentacyjnej, Planowanie efektywnej lekcji języka obcego,
Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe, Archiwum jako miejsce pracy nauczyciela
i ucznia, Planowanie i realizacja lekcji odwróconej, Metoda ISSE w nauczaniu przedmiotów
przyrodniczych, Jak uczyć genetyki w gimnazjum? Jak czytać Biblię? Literackie i teologiczne
zasady interpretacji tekstu, Aktywizowanie i motywowanie przez ocenianie, itd.;



szkolenia dla rad członków rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich – oferta szkoleniowa
w I półroczu to 38 tematów pogrupowanych wg następujących kategorii: metodyka nauczania,
pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne/integracyjne, pomiar dydaktyczny
i ocenianie, technologie informacyjno-komunikacyjne, wychowanie, opieka i profilaktyka, nadzór
pedagogiczny i innowacje, pragmatyka zawodu i zdrowie;
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konferencje rejonowe we wrześniu w miastach powiatowych, poświęcone prezentacji aktualnej
oferty ODN i wydawnictw oraz omówieniu bieżących spraw oświatowych – zaplanowano 15
tematów dla tyluż grup nauczycieli, np. Zakres i konsekwencje zmian w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, Rozwijanie kompetencji matematycznych na IIIi IV etapie
edukacyjnym, Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i profilaktyczne szkoły w
świetle najnowszych rozporządzeń MEN, Pozytywny klimat szkoły jako główny czynnik
zapobiegający przemocy, Główne kierunki zmian w nowej podstawie programowej zajęć
komputerowych i informatyki, Strategie systemowe oraz zmiany metodyczne w edukacji
wczesnoszkolnej, Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów z trudnościami
w nauce, itd.



konferencje, seminaria

– realizowane we współpracy z organizacjami działającymi

na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami – zaplanowano 3 na I półrocze: Prawo
oświatowe w szkole/placówce oświatowej – nowości, zmiany, komentarze, Jak być aktywnym
bibliotekarzem? Środowisko edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, jednak istnieje duże
prawdopodobieństwo wzrostu tej liczby, gdyż co roku na bieżąco otrzymujemy zaproszenia
od różnych podmiotów;


sieci współpracy i samokształcenia w grupach przedmiotowych lub problemowych tzw. kluby:
na rok szkolny 2016/2017 zaplanowano powołanie 11 m.in. Klub Dyrektorów Szkół i Placówek
Oświatowych, Klub Aktywnych Chemików, Klub Aktywnych Matematyków, Klub EWD, Klub
Aktywnych Geografów, Katecheci z pasją, Klub Nauczycieli Języków Obcych;



konsultacje indywidualne i zbiorowe – będą realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem
nauczycieli i dyrektorów. Zakres specjalności i uprawnień wszystkich konsultantów
zatrudnionych w ODN w Łomży, a co za tym idzie możliwej problematyki konsultacji, jest
zamieszczony

w

każdym

Informatorze

z

ofertą

doskonalenia

oraz

na

stronie

http://www.odnlomza.pl/o-odn/pracownicy.
Oferta programowa ODN w Łomży jest uzależniona od zasobów kadrowych i warunków.
Aktualnie na 12 etatów do dyspozycji zatrudnionych będzie 16 konsultantów, w tym 6 na pełen
wymiar, pozostali tylko na część. Do ich dyspozycji są samodzielne stanowiska pracy wyposażone
w potrzebne media oraz 7 sal do prowadzenia zajęć. Konsultanci będą świadczyć pracę w godzinach
od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku, żeby zmaksymalizować klientom dostęp do naszych
usług. Szkolenia w terenie będą realizowane dzięki posiadaniu samochodu służbowego, którego
grafik wykorzystania będzie ciągle tworzony/aktualizowany, w zależności od zapotrzebowania na te
usługi. Staraniem ODN oferta szkoleniowa jest dużo szersza niż wachlarz specjalności konsultantów,
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gdyż do realizacji zajęć zaprosimy kilkudziesięciu specjalistów z innych ośrodków i uczelni.
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IV. REALIZACJA OBOWIĄZKOWYCH ZADAŃ PUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA PROWADZONEJ PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
ZAKRES 1.: Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikającego z kierunków polityki oświatowej oraz
wprowadzanych zmian w systemie oświaty.
Koordynują: B. Rzepnicka i M. M. Ferenc.
L.p. Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje
współpracujące

1.

2.

3.

4.

Prezentowanie treści kierunków realizacji polityki oświatowej

IX 2016 r.

konsultanci

dyrektor ODN

w roku szkolnym 2016/2017 podczas konferencji inaugurujących

pracownik administracji

nowy rok w doskonaleniu zawodowym.

(kierowca)

Przygotowanie i zgłoszenie oferty na zamówienia publiczne

IX 2016 r.

dyrektor ODN

konsultanci

(tzw. granty) Kuratora Oświaty dotyczące doskonalenia zawodowego

pracownik administracji

nauczycieli województwa podlaskiego, zgodnie z rozpoznanymi

(sekretarz, informatyk,

przez urząd potrzebami.

poligraf)

Opracowanie szczegółowych programów realizacji tematów

IX - XI 2015 r.

konsultanci

dyrektor ODN

w ramach ww. zamówienia, realizacja zajęć we wskazanych

pracownik administracji

miejscach i złożenie sprawozdania.

(księgowa)

Realizacja form doskonalenia z oferty ODN, których tematyka

IX 2016 –

odpowiada przyjętym przez MEN kierunkom realizacji polityki

VIII 2017 r.

oświatowej państwa oraz wprowadzonym lub zapowiedzianym

konsultanci

dyrektor ODN
wszyscy pracownicy
administracji

zmianom w oświacie.
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5.

Realizacja programu kompleksowego wspomagania dla chętnych

IX 2016 –

szkół i przedszkoli – całoroczna opieka merytoryczna nad wybranym

VIII 2017 r.

konsultanci

wszyscy pracownicy

przez zamawiających obszarem zmiany/rozwoju.
6.

dyrektor ODN

administracji

Udzielanie konsultacji dotyczących kierunków polityki oświatowej

IX 2016 –

oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty (z wykorzystaniem

VI 2017 r.

konsultanci

dyrektor ODN

konsultanci

dyrektor ODN

różnych form komunikacji bezpośredniej oraz za pomocą
technologii, w tym elektronicznej).
7.

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego

XI-XII 2016 r.

2016/2017 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

V-VI 2017 r.

uwzględniającej kierunki polityki oświatowej i zapowiedziane
zmiany w oświacie.
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ZAKRES 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.
Koordynują: D. Dąbrowska i D. Kozioł.
L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje
współpracujące

1.

Analiza i prezentacja na naradzie konsultantów informacji z nadzoru

IX 2016 r.

dyrektor ODN

kierownicy pracowni

Opracowanie programów form doskonalenia związanych

IX 2016 –

konsultanci

zaproszeni zewnętrzni

z wypełnianiem wymagań.

VI 2017 r.

Organizowanie form związanych z wymaganiami wobec szkół

IX 2016 –

dyrektor ODN

zaproszeni zewnętrzni

i placówek oraz prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli,

VI 2017 r.

konsultanci

edukatorzy, dyrektorzy

sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczących
spełniania wymagań wobec szkół i placówek.
2.

3.

edukatorzy

dyrektorów, członków rad pedagogicznych w ramach oferty ODN

szkół/placówek

i na specjalne zamówienie.
4.

Udzielanie konsultacji związanych z wypełnianiem wymagań

IX 2016 –

(z wykorzystaniem różnych form komunikacji bezpośredniej oraz za

VI 2017 r.

konsultanci

dyrektor ODN

konsultanci

dyrektor ODN

pomocą technologii, w tym elektronicznej).
5.

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego

XI-XII 2016 r.

2016/2017 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

V-VI 2017 r.

uwzględniającej wymagania wobec szkół i placówek.
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ZAKRES 3. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczącego realizacji podstaw programowych, w tym
opracowywanie programów nauczania.
Koordynują: J.E. Szkop i J. Marek.
L.p.
1.

Sposoby realizacji

Terminy

Prowadzenie form doskonalenia obejmujących tematykę

IX 2016–

modyfikowania istniejących oraz tworzenia własnych programów

VI 2017 r.

Odpowiedzialni
konsultanci

Osoby/instytucje
współpracujące
dyrektorzy szkół i
placówek

nauczania.
2.

Wydawanie opinii o programach opracowanych przez nauczycieli.

Harmonogram
ustalany na
bieżąco.

konsultanci zgodnie specjaliści zewnętrzni
ze specjalizacją

3.

Organizowanie i prowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli

IX 2016 –

kierownicy form

specjaliści zewnętrzni

jednego przedmiotu – opracowanie konkretnych rozwiązań

VI 2017 r.

konsultanci

specjalista ds.

metodycznych i adekwatnych materiałów dotyczących realizacji
podstaw programowych.
4.

Upowszechnianie podczas realizowanych form doskonalenia oraz

IX 2016 –

na stronie internetowej www.odnlomza.pl przykładów dobrej

VI 2017 r.

technologii

praktyki w realizacji treści podstaw programowych

informacyjnej

z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów.
5.

Redagowanie i publikowanie materiałów metodycznych.

X 2016 –

konsultanci

Pracownik poligrafii

VIII 2017 r.

Strona 17 z 27

PLAN PRACY ODN W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

6.

Udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie realizacji treści

IX 2016 –

konsultanci

podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania

VI 2017 r.

przedmiotowi

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego

XI-XII 2016 r.

konsultanci

2016/2017 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

V-VI 2017 r.

dyrektor ODN

(z wykorzystaniem różnych form komunikacji bezpośredniej oraz
za pomocą technologii, w tym elektronicznej).
7.

dyrektor ODN

uwzględniających realizację podstaw programowych, w tym
opracowywanie programów nauczania.
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ZAKRES 4. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb uczniów
i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania.
Koordynują: J. Boryszewska i D. Lasek.
L.p.
1.

Sposoby realizacji

Terminy

Prowadzenie form doskonalenia na temat diagnozy potrzeb

X 2016 –

uczniów i adekwatnych form indywidualizacji procesu nauczania

V 2017 r.

Odpowiedzialni
konsultanci

Osoby/instytucje
współpracujące
specjaliści zewnętrzni

dyrektor ODN

i wychowania oraz prawidłowej organizacji pomocy psych.-ped.
dostosowanej do potrzeb uczniów ze SPE.
2.

3.

Pomoc w diagnozowaniu potrzeb uczniów i znajdowaniu sposobów

IX 2016 –

Konsultanci,

indywidualizowania procesów kształcenia i wychowania w trybie

VI 2017 r.

w tym szczególnie

konsultacji indywidualnych (z wykorzystaniem różnych form

Liderzy ds. pomocy

komunikacji bezpośredniej oraz za pomocą technologii, w tym

psychologiczno -

elektronicznej).

pedagogicznej.

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia

IX 2016 –

(klubów nauczycielskich) – opracowanie dokumentów i materiałów

VI 2017 r.

kierownicy klubów

dyrektor ODN

konsultanci

dyrektor ODN

do diagnozy i indywidualizacji.
4.

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego

XI-XII 2016 r.

2016/2017 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

V-VI 2017 r.

uwzględniającej diagnozowanie potrzeb uczniów i
indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

Strona 19 z 27

PLAN PRACY ODN W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZAKRES 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.
Koordynują: J. Pieczywek i M. Polkowska.
L.p.
1.

Sposoby realizacji
Organizowanie i prowadzenie doskonalenia dla dyrektorów
z zakresu analizy i wykorzystania w szkole/placówce wyników

Terminy
IX 2016 –
VI 2017 r.

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje
współpracujące
konsultant ds. kadry dyrektor ODN
kierowniczej

i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
2.

X 2016 –
V 2017 r.

konsultanci

dyrektor ODN

Udzielanie konsultacji dla szkolnych zespołów ds. analizy wyników IX 2016 –

konsultanci

dyrektor ODN

X 2016 r.

kierownik klubu

OKE w Łomży

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego

XI-XII 2016 r.

konsultanci

dyrektor ODN

2016/2017 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

V-VI 2017 r.

Organizowanie i prowadzenie form obejmujących tematykę analizy
wyników sprawdzianu i egzaminów na różnych etapach edukacji.

3.

sprawdzianu i egzaminów.
4.

Zorganizowanie dla dyrektorów i liderów szkolnych zespołów

VI 2017 r.

Klubu EWD poświęconego analizie i interpretacji wyników
egzaminów zewnętrznych, dla których funkcjonują kalkulatory
zgodne z tą metodą.
5.

z zakresu przygotowania do analizy wyników i wniosków z
nadzoru pedagogicznego i wyników sprawdzianu i egzaminów.
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ZAKRES 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.
Koordynują: M. Rafalska i B. Zgrzywa.
L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

1.

Realizacja (w razie potrzeby) oferty uzupełniającej w obszarach

II- VIII 2017 r.

konsultanci

Osoby/instytucje
współpracujące
dyrektor ODN

IX - XII 2016 r.

konsultanci

dyrektor ODN

Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez KO typu

IX 2016 –

konsultanci

dyrektor ODN

konkursy przedmiotowe i konferencje/seminaria wojewódzkie

VI 2017 r.

konsultanci

dyrektor ODN

zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków
z nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty
sprawowanego w I semestrze r. szk. 2016/2017.
2.

Udzielanie konsultacji w obszarze potrzeb zdiagnozowanych
na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru
pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów w roku
szkolnym 2015/2016.

3.

w roli ekspertów.
4.

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego

XI-XII 2016

2016/2017 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

V –VI 2017 r.

obejmującej potrzeby szkół zdiagnozowane na podstawie analizy
wyników sprawdzianu i egzaminów.
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ZAKRES 7. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą.
Koordynują: J. Arcimowicz i I. Puciłowska.
L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

1.

Przygotowanie wniosku o realizację kursu kwalifikacyjnego z

IX 2016 –

Osoby/instytucje
współpracujące
konsultant ds. kadry Kuratorium Oświaty

zakresu zarządzania oświatą, a po uzyskaniu zgody zorganizowanie

IV 2017 r.

kierowniczej

2.

Odpowiedzialni

w Białymstoku

i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na stanowiska

edukatorzy

kierownicze.

współpracujący z ODN

Opracowanie programów i realizacja zajęć na formach dla

IX 2016 –

konsultant ds. kadry edukatorzy

dyrektorów w ramach oferty ODN:

VI 2017 r.

kierowniczej

IX 2016 r.

konsultant ds.



współpracujący z ODN

sieci współpracy i samokształcenia dla osób
rozpoczynających pracę na stanowisku dyrektora,



kursów doskonalących nt. ewaluacji zewnętrznej
i wewnętrznej,



seminariów nt. zadań wynikających z kierunków polityki
oświatowej państwa i analizie prawa oświatowego
(nowości, zmiany, komentarze)



warsztatów z zakresu nadzoru pedagogicznego (ocena pracy
nauczycieli, monitorowanie realizacji powierzonych zadań)



konferencji nt. kwalifikacji a kierunków zmian w
kształceniu zawodowym

szkolnictwa
zawodowego
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3.

Zorganizowanie Forum Dyrektorów:



4.

poświęconego monitorowaniu zadań wychowawczych,
poświęconego podsumowaniu pracy szkoły/ placówki
oświatowej w roku szkolnym 2016/2017.

konsultant ds. kadry dyrektor ODN,
XI 2016 r.

kierowniczej

we współpracy z KO
w Białymstoku

VI 2017 r.

specjaliści zewnętrzni

Udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie sprawowania

IX 2015 –

konsultant ds. kadry

nadzoru (z wykorzystaniem różnych form komunikacji

VI 2016 r.

kierowniczej

bezpośredniej oraz za pomocą technologii, w tym elektronicznej).
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ZAKRES 8. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
nauczanych w zawodach unikatowych i dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości
narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.
Wg naszej wiedzy, na terenie działania ODN w Łomży (powiaty Łomża, Łomżyński, Zambrowski, Kolneński i Wysokomazowiecki)
aktualnie nie ma szkół z przedmiotami zawodowymi w zawodach unikatowych ani szkół z innym niż język polski językiem nauczania. W
związku
z tym nie przewidujemy organizowania i prowadzenia doradztwa metodycznego, o którym mowa w obowiązującym Rozporządzeniu ministra
edukacji narodowej w sprawie placówek doskonalenia.
ZAKRES 9.: Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji
dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Koordynują: B. Kossakowska i D. Momot.
L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

1.

Upowszechnienie informacji o proponowanych formach

I i VIII 2017 r.

dyrektor ODN

doskonalenia w „Informatorze” wydawanym do szkół.
2.

Publikowanie na stronach KO, placówek doskonalenia w

Osoby/instytucje
współpracujące
starszy referent,
specjalista ds. poligrafii

na bieżąco

konsultanci

dyrektor ODN

Białymstoku i Suwałkach oraz Wrotach Podlasia informacji o
ważnych przedsięwzięciach realizowanych przez ODN.
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3.

Zamieszczanie na stronie internetowej ODN komunikatów

na bieżąco

konsultanci

dotyczących organizacji form doskonalenia (zakładki w menu

specjalista ds
informatyki

bocznym: aktualności, oferta doskonalenia, kalendarz)
4.

Publikowanie na stronie internetowej ODN materiałów

na prośbę

wypracowanych przez nauczycieli (po recenzji właściwego

zainteresowanych

konsultanci

specjalista ds
informatyki

na bieżąco

konsultanci

specjalista ds
informatyki

na bieżąco

konsultanci

specjalista ds
informatyki

konsultanta) i opracowań własnych konsultantów.
5.

Informowanie o możliwościach udziału w krajowych i
międzynarodowych programach edukacyjnych, konkursach itp.

6.

Udzielanie bieżących informacji o działaniach MEN i KO podczas
szkoleń i poprzez stronę internetową, szczególnie dotyczących
propozycji dla szkół.
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V.

OGÓLNE

ZAŁOŻENIA

ZWIĄZANE

Z

REALIZACJĄ

INNYCH

ZADAŃ

Z

ZAKRESU

DOSKONALENIA

ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZLECONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zrealizuje takie zadania w uzgodnieniu z Samorządem Województwa Podlaskiego:
1. Zaangażowanie we wspólną z CEN w Suwałkach i CEN w Białymstoku promocję szkolnictwa zawodowego i doradztwa edukacyjnozawodowego poprzez realizację wojewódzkich konferencji przez wybranych konsultantów: ds. języków obcych, ds. kształcenia zawodowego
i ds. ewaluacji. Wypełnianie postanowień zawartego w maju 2016 r. porozumienia w sprawie prowadzenia Podlaskiego Portalu Doradztwa
Edukacyjno-Zawodowego.
2. Współpraca w ramach międzyośrodkowego zespołu ds. Podlaskiej Platformy Edukacyjnej – Tworzenie merytorycznej zawartości PPE:
a) publikowanie w „Zasobach edukacyjnych” materiałów pedagogicznych opracowanych przez nauczycieli pod kierunkiem konsultantów,
b) promocja PPE poprzez cykliczne konferencje wojewódzkie z udziałem konsultanta Koordynatora,
c) zamieszczanie i systematyczne aktualizowanie propozycji form doskonalenia organizowanych przez ODN w Łomży w zasobach „Oferty
szkoleniowej”,
d) informowanie o ważnych przedsięwzięciach w zasobach „Inicjatywy edukacyjne Podlasia”.
3. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz ramach zamówień Podlaskiego Kuratora Oświaty i
zamówień publicznych podmiotów lokalnych.

W związku z ciągle dokonującymi się zmianami w oświacie, z rozwojem dydaktyk szczegółowych i nowoczesnych technologii pracownicy
ODN będą uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących ich do przekazywania nowej wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności. Zadanie to
będzie realizowane w dwojaki sposób: poprzez wewnętrzne doskonalenie zawodowe i udział w formach zewnętrznych. W tym celu sporządzony
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będzie szczegółowy plan wydatków z odpowiedniego funduszu. Priorytetowo będą potraktowane wszystkie propozycje Ośrodka Rozwoju
Edukacji, w których udział jest bezpłatny.

Łomża dn. 14 lipca 2016 r.

Opracował:
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