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do
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NAUCZYCIELI
W CENTRUM EDUKACJI
NAUCZYCIELI
W ŁOMŻY
NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021

Łomża, styczeń 2021 r.
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W związku ze zmianą sformułowanych w piśmie DKO-WNP.4092.50.2020.DB z 3 lipca
2020 r. na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.) Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2020 - 2021 wprowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 10 grudnia
2020 r., polegającą na wskazaniu dodatkowego kierunku: „6. Uwzględnienie w procesach
edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.” wprowadza się następujące zmiany w Planie
pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży na rok
szkolny 2020/21”.
Do rozdziału II. KONSTRUKCJA PLANU PRACY NA ROK SZKOLNY 2020/2021
dodaje się:
W ramach szóstego kierunku realizacji polityki oświatowej „Uwzględnienie
w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty
i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021” na II półrocze złożymy
nauczycielom ofertę uczestnictwa w szkoleniach z zakresu zmian w egzaminie ósmoklasisty
i egzaminie maturalnym w roku 2021. Szkolenia przeznaczone są dla przygotowujących
uczniów do egzaminów zewnętrznych. Tematyka szkoleń obejmuje takie zagadnienia jak:
 Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na gzaminie
ósmoklasisty/maturalnego w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu.
 Analiza porównawcza z dotychczasowymi wymaganiami.
 Wskazówki dotyczące wdrożenia zmian w pracy z uczniami.
Szkolenia odbywać się będą w formule blended-learning; część warsztatowa w czasie
rzeczywistym na platformie Google Meet. Szkolenia prowadzić będą doradcy metodyczni
i konsultanci przedmiotowi CEN w Łomży. Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
w tych szkoleniach uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną. Szkolenia te będą składały się
z czterogodzinnych spotkań warsztatowych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
objętych egzaminami po szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz dwóch godzin pracy
na platformie Moodle z wykorzystaniem specjalnie opracowanych materiałów.
Na stronie internetowej CEN zostanie opublikowanych pięć zeszytów przedmiotowych
z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” oraz 11 zeszytów
z serii „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela”, które zostały
przygotowane przez ekspertów zaangażowanych do opracowaniu zmian w wymaganiach
egzaminacyjnych w roku 2021 r. Zestawy te zawierają zarówno opisy wymagań, jak
i praktyczne wskazówki dla nauczycieli, pomagające zastosować te zmiany w ich codziennej
pracy z uczniami.
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Do rozdziału III. SPOSOBY REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZADAŃ PUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA
PROWADZONEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA dodaje się nowe treści w punktach:
3.1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz
wprowadzanych zmian w systemie oświaty - koordynator B. Z. Kossakowski
Lp.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/ instytucje
współpracujące

1.

Prezentacja 6. kierunku realizacji polityki

I 2021 r.

Konsultanci przedmiotowi

- dyrektor CEN

oświatowej państwa w roku szkolnym

i doradcy metodyczni do

- pracownicy

2020/2021 podczas konferencji przedmiotowych

przedmiotów objętych egzaminami

administracji

oraz oferty CEN wspierającej ich realizację.
2.

Opublikowanie na stronie www.cen.lomza.pl

I 2021 r.

- dyrektor CEN

informacji o formach doskonalenia

- specjalista

zaplanowanych w związku z realizacją 6.

ds. informatyki

kierunku polityki oświatowej państwa
3.

Realizacja form doskonalenia z oferty CEN,

I – V 2021 r.

- dyrektor CEN

których tematyka odpowiada przyjętemu przez

- pracownicy

MEN 6. kierunku realizacji polityki oświatowej

administracji

państwa w roku szkolnym 2020/ 2021.
4.

Udzielanie konsultacji dotyczących 6.

I – V 2021 r.

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

3. 3. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie realizacji podstaw programowych, w tym
opracowywania programów nauczania -koordynatorzy: J. Marek, D. Dąbrowska.
Lp.
1.

2.

Sposoby realizacji
Prowadzenie form doskonalenia dotyczących

Terminy
I - V 2021 r.

Odpowiedzialni
Konsultanci

tematyki realizacji podstaw programowych z

i doradcy metodyczni

przedmiotów objętych egzaminami.

do przedmiotów objętych

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy

I - V 2021 r.

Osoby/instytucje
współpracujące

egzaminami

specjaliści zewnętrzni

i samokształcenia dla jednorodnych grup
nauczycieli – opracowanie konkretnych
rozwiązań metodycznych i adekwatnych
materiałów dotyczących realizacji podstaw
programowych z przedmiotów objętych
egzaminami.
3.

Upowszechnianie bezpośrednio podczas szkoleń
i pośrednio przez stronę internetową

I - V 2021 r.

specjalista ds. technologii
informacyjnej

www.cenlomza.pl przykładów dobrej praktyki
Strona 4 z 5

w realizacji treści podstaw programowych z
przedmiotów objętych egzaminami..
4.

Udzielanie konsultacji indywidualnych w

I - V 2021 r.

zakresie realizacji treści podstaw programowych
z przedmiotów objętych egzaminami (z
wykorzystaniem różnych form komunikacji
bezpośredniej oraz za pomocą technologii, w
tym elektronicznej).
3.12. Gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych
w województwie – koordynatorzy: D. Cybulska i B. Malinowska
Lp.

Sposoby realizacji

Terminy

Odpowiedzialni

Osoby/ instytucje
współpracujące

1.

Opublikowanie na stronach internetowych

I 2021 r.

wicedyrektor CEN

Konsultanci i doradcy

CEN w Łomży, Białymstoku i Suwałkach

metodyczni

informacji o konferencjach realizowanych

do przedmiotów objętych

przez CEN w Łomży na temat zmian

egzaminami

w egzaminach w 2021 r.
Łomża, dn. 10 stycznia 2020 r.

Opracował:
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