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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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oświaty z późniejszymi
zmianami,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego,
 Statut zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski województwa podlaskiego (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
Wizja na lata 2015-2020
W trosce o jakość edukacji zawsze blisko szkoły, zawsze razem z nauczycielami.
MISJA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY
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
poprzez 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 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 stałe współpracujemy,
z działającymi na rzecz edukacji, organizacjami pozarządowymi. ODN w Łomży ma
doświadczenie w realizacji systemowych programów oświatowych. Bierze również aktywny
udział

w

projektach

międzynarodowych,

realizowanych

w

partnerstwie

z instytucjami oświatowymi na terenie innych państw.
Przez publikacje na swojej stronie internetowej 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 2017/2018
Zgodnie z podanymi wcześniej podstawami prawnymi i koncepcją pracy ODN w Łomży
opracował plan na bieżący rok szkolny, uwzględniając zadania z obowiązkowych zakresów:
1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikającego
z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
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;
3. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczącego
realizacji podstaw programowych, w tym opracowywanie programów nauczania;
4. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze
diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
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;
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;
7. Organizowanie i

prowadzenie doskonalenia

zawodowego dyrektorów szkół

i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
8. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie
udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
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Poszczególne sposoby realizacji zadań w tych obszarach zostały ustalone na podstawie
dwóch głównych źródeł:
a) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018
podpisane przez Minister Edukacji Narodowej w 6 lipca 2017r.
b) rekomendacji z przeprowadzonej w maju 2017 r. przez ODN w Łomży diagnozy
potrzeb i oczekiwań nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie doskonalenia.
Przyjęte na rok szkolny 2017/2018 kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
wyznaczają placówkom doskonalenia zadania w zakresie:
1.

.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2.

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3.

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiednie korzystanie z mediów społecznościowych.

4.

Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5.

Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.

6.

Podniesienie jakości włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
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 tzw. wrześniowych w 4 rejonach: wysokomazowieckim,
kolneńskim, łomżyńskim i zambrowskim oraz przez informacje zamieszczane na stronie
internetowej ośrodka.
Rekomendacje z własnego badania potrzeb i oczekiwań klientów ODN w Łomży
zostały uwzględnione w zaplanowanej ofercie szkoleniowej i dotyczą form wsparcia
dyrektorów szkół i nauczycieli w obszarach:
•

prawa oświatowego,

•

realizacji nowych podstaw programowych,

•

wybranych metod nauczania/uczenia się, w tym szczególnie tych wykorzystujących
technologię informacyjno-komunikacyjną.

W planowaniu oferty szkoleniowej poszczególni konsultanci przeanalizowali wyniki
diagnoz przedmiotowych i uwzględnili zagadnienia specyficzne dla swojej specjalności.
W roku szkolnym 2017/18 ośrodek przedstawi ofertę programową w dwóch
informatorach „Formy doskonalenia nauczycieli IX 2017 – I 2018” i „Formy doskonalenia
Strona 8 z 21

PLAN PRACY ODN W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

nauczycieli II-VIII 2018”, a na bieżąco te informacje będą publikowane na stronie
internetowej www.odnlomza.pl. W skład oferty szkoleniowej wejdą:


kurs kwalifikacyjny – w I semestrze zaplanowano 1;



kursy specjalistyczne - w I semestrze zaplanowano 3;



kursy doskonalące - w I semestrze zaplanowano 11;



warsztaty- w I semestrze zaplanowano 92;



szkolenia dla rad pedagogicznych – oferta szkoleniowa to tematy z obszarów:
- pomiar dydaktyczny i ocenianie - 5
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne i integracyjne - 2
- metodyka nauczania - 15
- technologie informacyjne i komunikacyjne - 2
- wychowanie, opieka i profilaktyka - 4
- nadzór pedagogiczny i innowacje -5
-pragmatyka zawodu i edukacja zdrowotna -1



konferencje rejonowe we wrześniu w miastach powiatowych, poświęcone prezentacji
aktualnej oferty ODN i wydawnictw oraz omówieniu bieżących spraw oświatowych - w I
semestrze zaplanowano 52;



konferencje, seminaria – realizowane we współpracy z organizacjami działającymi
na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami - w I semestrze zaplanowano -4;



sieci współpracy i samokształcenia w grupach przedmiotowych lub problemowych tzw.
kluby nauczycieli - w I semestrze zaplanowano -8;



konsultacje indywidualne i zbiorowe.
Konkretne działania skierowane będą do różnych adresatów: dyrektorów szkół

i placówek oświatowych oraz nauczycieli wszystkich etapów edukacji.
Oferta programowa ODN w Łomży jest uzależniona od posiadanych zasobów kadrowych
i warunków lokalowych. Aktualnie na 12 etatów zatrudnionych będzie 17 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, zależnie od zapotrzebowania na szkolenia dla rad
pedagogicznych.
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Poza siedzibą ODN będzie także realizowany program Kompleksowego wspomagania
szkół.

Natura

programu

wymaga

procesowych

działań,

uwzględniających

pomoc

w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki, określenie obszaru wymagającego wsparcia
(obszaru rozwoju szkoły), wspólne zaplanowanie szkoleń, konsultacji oraz innego typu
przedsięwzięć, służących doskonaleniu w wybranym zakresie, realizację zaplanowanych
zadań oraz ewaluację procesu wsparcia. Charakter wspomagania oraz jego przebieg wynika
z autentycznych potrzeb szkoły, uwzględnia różnorodne uwarunkowania i konteksty, które
określają jej sytuację. Kompleksowym wspomaganiem może być objęta każda szkoła, która
wyrazi taką chęć. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2017 r. Wspomaganie szkoły/
placówki obejmuje w zależności od jej potrzeb okres kilku lat. W czasie jego trwania
szkoła/placówka może skorzystać z bogatej oferty szkoleń, konsultacji oraz różnych form
doradztwa. Połowa zamówionych szkoleń jest płatna, połowa zaś realizowana jest bezpłatnie.
Pozostałe formy wspomagania (konsultacje, doradztwo) są bezpłatne. Wszystkie formy
wsparcia odbywają się w siedzibie szkoły/ placówki. Doświadczenie, zdobyte w pracy
z kilkudziesięcioma szkołami w ramach tego programu i kilkudziesięcioma w ramach
projektu POKL, na przestrzeni lat 2013-2017, potwierdza efektywność przedsięwzięcia, które
zdaniem wielu dyrektorów umożliwia autentyczną zmianę w szkole. Oczywiście gwarantem
tej zmiany jest zaangażowanie członków rady pedagogicznej, wynikające z przeświadczenia,
że zawsze w wyniku wspólnych działań, towarzyszącej im refleksji oraz dialogu można
udoskonalić własną pracę i przyczynić się do podniesienia jakości pracy szkoły/ placówki.
Wszyscy konsultanci ODN mają formalne przygotowanie i doświadczenie w organizowaniu
tej nowej formy doskonalenia. Przygotowani są do organizowania wsparcia w bardzo
różnorodnym zakresie: np.: podniesienia efektywności kształcenia, doskonalenia procesu
kształcenia, podejmowania działań innowacyjnych i nowatorskich oraz wielu innych.
Plan uwzględnia również wyniki analiz z badań zewnętrznych tj. Program
Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA, Badania Edukacyjnej Wartości
Dodanej EWD, wyniki z Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, badania
zewnętrzne prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych itp.
Pełny wykaz zaplanowanych form znajduje się w Informatorze „Oferta doskonalenia
nauczycieli IX 2017 – I 2018” (załącznik do tego planu), który zostanie przekazany
dyrektorom uczestniczącym w konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty
w
sierpniu
oraz
zamieszczony
na
dwóch
stronach
internetowych:
http://www.odnlomza.pl/szkolenia, https://crtd.wrotapodlasia.pl/pl/ofertaszkoleniowa_1/.
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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.
L.p.

Sposoby realizacji

Koordynują: Z. Kossakowski i M. M. Ferenc.
Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje
współpracujące

1.

Prezentowanie treści kierunków realizacji polityki oświatowej w roku

IX 2017 r.

konsultanci

szkolnym 2017/2018 podczas Konferencji rejonowych.
2.

Przygotowanie i zgłoszenie oferty na zamówienia publiczne

dyrektor ODN
pracownik administracji

IX 2017 r.

dyrektor ODN

konsultanci

IX - XI 2017 r.

konsultanci

dyrektor ODN

(tzw. grantów) Kuratora Oświaty dotyczące doskonalenia
zawodowego nauczycieli województwa podlaskiego, zgodnie z
rozpoznanymi przez urząd potrzebami.
3.

Opracowanie szczegółowych programów szkoleń, których oferta
zostanie wybrana przez KO w ramach ww. zamówienia, ich

pracownicy

realizacja zgodnie z podanym harmonogramem i złożenie

administracji

sprawozdania.
4.

Realizacja form doskonalenia z oferty ODN, których tematyka

IX 2017 –

odpowiada przyjętym przez MEN kierunkom realizacji polityki

VIII 2018 r.

konsultanci

pracownicy

oświatowej państwa.
5.

dyrektor ODN

administracji

Prowadzenie kompleksowego wspomagania dla szkół i przedszkoli,

X 2017 –

które wyrażą chęć udziału w tej formie doskonalenia nauczycieli.

VIII 2018 r.

konsultanci

dyrektor ODN
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6.

Udzielanie konsultacji dotyczących kierunków polityki oświatowej

IX 2015 –

oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty (z wykorzystaniem

VI 2016 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
2017/2018 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

XI-XII 2017 r.
i V-VI 2018 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
Koordynują: D. Dąbrowska i D. Kozioł.

z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego.
L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje
współpracujące

1.

Analiza i prezentacja na naradzie konsultantów informacji z nadzoru

VIII 2017 r.

dyrektor ODN

Kierownicy pracowni

Opracowanie programów form doskonalenia związanych

IX 2017 –

konsultanci

dyrektorzy

z wypełnianiem wymagań.

VI 2018 r.

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

3.

szkół/placówek

Organizowanie i prowadzenie zajęć na formach doskonalenia z oferty IX 2017 –

dyrektor ODN

zaproszeni zewnętrzni

na rok szkolny 2017/2018 dla zainteresowanych nauczycieli

konsultanci

edukatorzy, dyrektorzy

VI 2018 r.

i dyrektorów w ODN lub dla konkretnych Rad Pedagogicznych

szkół/placówek

w ramach oferty ODN i na zamówienie dyrektorów.
4.

Udzielanie konsultacji związanych z wypełnianiem wymagań

IX 2017 –

(z wykorzystaniem różnych form komunikacji bezpośredniej oraz za

VI 2018 r.

konsultanci

dyrektor ODN

konsultanci

dyrektor ODN

pomocą technologii, w tym elektronicznej).
5.

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego

XI-XII 2017

2017/2018 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

i V-VI 2018 r.

uwzględniających 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 2017 –

modyfikowania istniejących oraz tworzenia własnych programów

VI 2018 r.

Odpowiedzialni
konsultanci

Osoby/instytucje
współpracujące
dyrektorzy szkół
i placówek

nauczania.
2.

IX 2017 – VIII
2018 r.

konsultanci zgodnie specjaliści zewnętrzni
ze specjalizacją

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia

X 2017 –

kierownicy Klubów

dla jednorodnych grup nauczycieli – opracowanie konkretnych

V 2018 r.

Nauczycielskich

Upowszechnianie bezpośrednio podczas szkoleń i na pośrednio

IX 2017 –

konsultanci

przez stronę internetową www.odnlomza.pl przykładów dobrej

VI 2018 r.

Wydawanie opinii o programach opracowanych przez nauczycieli.
Opiniowanie innowacji programowych.

3.

specjaliści zewnętrzni

rozwiązań metodycznych i adekwatnych materiałów dotyczących
realizacji podstaw programowych.
4.

specjalista ds.
technologii

praktyki w realizacji treści nowych podstaw programowych

informacyjnej

z uwzględnieniem warunków i sposobów przewidzianych przez ich
autorów.
5.

Redagowanie i publikowanie materiałów metodycznych.

X 2017 –

konsultanci

Pracownicy poligrafii

dyrektor ODN

VIII 2018 r.
6.

Udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie realizacji treści

IX 2017 –

konsultanci

podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania

VI 2018 r.

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

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego

XI-XII 2017

2017/2018 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

i V-VI 2018 r.

konsultanci

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.
L.p.
1.

Sposoby realizacji
Diagnoza potrzeb szkół dotyczących zakresów wsparcia ze strony

.........................Koordynują: J. Boryszewska, D. Lasek.
Terminy
III-IV 2018 r.

Odpowiedzialni

Osoby/instytucje
współpracujące
Zespół ds. diagnozy dyrektor ODN

ODN w roku szkolnym 2017/2018.
2.

pracownik administracji

Prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji,

IX 2017 –

warsztatów i szkoleń dla rad pedagogicznych na temat diagnozy

VI 2018 r.

konsultanci

specjaliści zewnętrzni

dyrektor ODN

potrzeb uczniów i adekwatnych form indywidualizacji procesu
nauczania i wychowania.
3.

4.

Pomoc w diagnozowaniu potrzeb uczniów i znajdowaniu sposobów

IX 2017 –

Konsultanci,

indywidualizowania procesów kształcenia i wychowania w trybie

VI 2018 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 2017 –

(klubów nauczycielskich) – opracowanie dokumentów i materiałów

VI 2018 r.

kierownicy Klubów

dyrektor ODN

konsultanci

dyrektor ODN

do diagnozy i indywidualizacji.
5.

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego
2076/2018 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

XI-XII 2017 r.
i V-VI 2018 r.

uwzględniającej diagnozowanie potrzeb uczniów
i indywidualizację procesu nauczania i wychowania.
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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.
L.p.
1.

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

Koordynują: J. Pieczywek i I. Puciłowska.
Terminy

Odpowiedzialni

IX 2017 –
VI 2018 r.

Konsultant ds.

IX 2017 –
VI 2016 r.

Konsultanci

Osoby/instytucje
współpracujące
dyrektor ODN

kadry kierowniczej

i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
2.

Organizowanie i prowadzenie w ramach oferty ODN na b. r.
szkolny form obejmujących tematykę analizy wyników

3.

5.

przedmiotowi

sprawdzianu i egzaminów, w tym wykorzystania metody EWD

i konsultant

na poszczególnych etapach edukacji.

ds. oceniania
IX 2017 –
VI 2018 r.

konsultanci

dyrektor ODN

II –VI 2018 r.

Konsultant

dyrektor ODN

szkolenia poświęconego wykorzystywaniu wyników badań

ds. ewaluacji

we współ. z KO, IBE,

edukacyjnych.

i oceniania

OKE.

konsultanci

dyrektor ODN

Udzielanie konsultacji dla szkolnych zespołów ds. analizy wyników
sprawdzianu i egzaminów.

4.

dyrektor ODN

Zorganizowanie dla dyrektorów i liderów szkolnych zespołów

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego

XI-XII 2017

2017/2018 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

i V-VI 2018 r.

uwzględniających analizy wyników i wniosków z nadzoru
pedagogicznego, 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.

Udzielanie konsultacji w obszarze potrzeb zdiagnozowanych

IX - XII 2017 r.

konsultanci

Osoby/instytucje
współpracujące
dyrektor ODN

II- VIII 2018 r.

konsultanci

dyrektor ODN

Udział w roli ekspertów w przedsięwzięciach organizowanych

IX 2017 –

konsultanci

dyrektor ODN

przez KO typu konkursy przedmiotowe i konferencje/seminaria

VI 2018 r.

konsultanci

dyrektor ODN

na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru
pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów w roku
szkolnym 2016/2017.
2.

Realizacja (w razie potrzeby) oferty uzupełniającej w obszarach
zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków
z nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty
sprawowanego w I semestrze r. szk. 2017/2018.

3.

wojewódzkie, wydawanie Wieści Oświatowych.
4.

Opracowanie oferty doskonalenia na II półrocze roku szkolnego

XI-XII 2017

2017/2018 oraz oferty na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

i V-VI 2018 r.

uwzględniających 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.
Koordynuje J. Arcimowicz.
L.p.

Sposoby realizacji

Terminy

1.

Przygotowanie wniosku o realizację kursu kwalifikacyjnego

X 2017 –

Osoby/instytucje
współpracujące
konsultant ds. kadry Kuratorium Oświaty w

z zakresu zarządzania i organizacji oświaty, a po uzyskaniu zgody

V 2018 r.

kierowniczej

2.

Odpowiedzialni

Białymstoku

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów

edukatorzy

na stanowiska kierownicze.

współpracujący z ODN

Opracowanie programów i realizacja konferencji rejonowych,

IX 2017 –

konsultant ds. kadry edukatorzy

kursów doskonalących, warsztatów i klubu dla dyrektorów

VI 2018 r.

kierowniczej

współpracujący z ODN

w ramach oferty ODN.
3.

Zorganizowanie Forum Dyskusyjnego dla dyrektorów

konsultant ds. kadry dyrektor ODN,

poświęconego zadaniom szkoły lub placówki oświatowej,

XI 2017

wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa

i V 2018 r.

kierowniczej

we współpracy z KO
w Białymstoku,

określonych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 i analizie

specjaliści zewnętrzni

prawa oświatowego.
4.

Udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie sprawowania

IX 2017 –

konsultant ds. kadry

nadzoru (z wykorzystaniem różnych form komunikacji

VIII 2018 r.

kierowniczej

bezpośredniej oraz za pomocą technologii, w tym elektronicznej).

Strona 19 z 21

PLAN PRACY ODN W ŁOMŻY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAKRES 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.
Wg naszej wiedzy, na terenie działania ODN w Łomży (powiaty 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 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

XII 2017

dyrektor ODN

Osoby/instytucje
współpracujące
specjalista ds. poligrafii

doskonalenia w „Informatorze” wydawanym do szkół.

i VIII 2018 r.

Publikowanie na stronach KO, placówek doskonalenia w

na bieżąco

konsultanci

dyrektor ODN

na bieżąco

konsultanci

specjalista ds.

2.

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

Zamieszczanie na stronie internetowej ODN komunikatów
dotyczących organizacji form doskonalenia (zakładki w menu

informatyki

bocznym: aktualności, oferta doskonalenia, kalendarz)
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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.

V. Inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zrealizuje takie zadania w uzgodnieniu z Samorządem Województwa Podlaskiego:
1. Współpraca w ramach międzyośrodkowego zespołu ds. Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.
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”.
2. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, oraz ramach zamówień Podlaskiego Kuratora Oświaty i zamówień
publicznych podmiotów lokalnych.
3. Wymiana kadry prowadzącej szkolenia w CEN w Białymstoku, CEN w Suwałkach i ODN w Łomży w przypadkach specjalności
występujących tylko w jednej z tych placówek.

Łomża, dn. 10 lipca 2017 r.

Opracował:
Strona 21 z 21

