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Podstawy prawne funkcjonowania placówki
Plan pracy sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 23 kwietnia 2003 r. w
sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidacji oraz
organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie
szczególnych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego /.../.
 Statut Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Konstrukcja planu pracy ODN
Plan pracy ODN na rok 2008 obejmuje propozycje zadań wynikające ze statutu
Ośrodka.
Nasze działania adresowane są do następujących grup odbiorców:
•

dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

•

pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły,

•

doradców metodycznych,

•

nauczycieli,

•

innych pracowników oświaty.
Działania edukacyjne planujemy w oparciu o trendy współczesnej edukacji,

priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty w
zakresie doskonalenia nauczycieli, a także systematycznie prowadzoną przez ODN
diagnozę potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego.
Uwzględniliśmy wnioski, ustalenia i główne zadania nadzoru Podlaskiego
Kuratora Oświaty prowadzonego w roku szkolnym 2006/2007:
 rozpoznać działania szkoły w zakresie pracy z uczniem zdolnym;
 podjąć działania zmierzające do podnoszenia umiejętności tworzenia i
stosowania prawa wewnątrzszkolnego, a w szczególności statutu szkoły;
 kontynuować działania doskonalące umiejętności nauczycieli w zakresie
wychowania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
 wskazywać organom prowadzącym konieczność zatrudnienia w szkole,
pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i innych osób
posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i
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wczesnego wspomagania dzieci;
 podjąć działania zmierzające do upowszechnienia wychowania
przedszkolnego szczególnie na terenach wiejskich;
 podjąć działania na rzecz podnoszenia efektywności wychowania i opieki w
szkołach i placówkach.

Wzięliśmy także pod uwagę priorytetowe zadania z zakresu nadzoru
pedagogicznego do realizowania w roku szkolnym 2007/2008 określone na
podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o systemie oświaty przez Ministra Edukacji
Narodowej:
 nadzór kuratora oświaty nad wprowadzeniem i realizacją programu „Zero
tolerancji dla przemocy w szkole.”
 diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz
spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 prowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z
kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych.
 ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w
szkołach- stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Ważną przesłanką w budowie planu pracy ODN były też priorytetowe zadania
z zakresu nadzoru pedagogicznego określone przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
do realizacji w roku szkolnym 2007/2008:
 ocena efektów działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach
iaplacówkach oświatowych województwa podlaskiego;
 ocena działań szkoły/placówki w zakresie pracy z uczniem zdolnym;
 ocena umiejętności tworzenia i stosowania prawa wewnątrzszkolnego, a w
szczególności statutu szkoły/placówki.
W planowaniu działań ODN-u na rok 2008 uwzględniliśmy wnioski wynikające z
prowadzonych badań. Były to:
 Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego – raport z
badań w województwie podlaskim – wykonany przez zespół powołany przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty;
 Ewaluacja odroczona wybranych form doskonalenia organizowanych przez
ODN w Łomży w 2006 roku. - Raport maj 2007
Ważnym elementem konstruowania planu pracy Ośrodka są wewnętrzne
dokumenty placówki, w których dokonywano systematycznego monitoringu i
ewaluacji realizacji planów pracy w latach poprzednich:
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 Arkusze ewaluacji wszystkich form doskonalenia ODN w Łomży z 2006 r.
 Sprawozdanie z działalności ODN w roku 2006
Prace

koncepcyjne

doprowadziły

do

stworzenia

oferty

różnorodnych

metodycznie, merytorycznie i organizacyjnie form doskonalenia. W jej skład
wchodzą:
•

kursy kwalifikacyjne;

•

kursy doskonalące;

•

warsztaty

•

szkolenie rad pedagogicznych – w formie : 2-4 godzinnych spotkań
informacyjnych powyżej 4 godzin szkoleń warsztatowych, realizowane na
terenie szkół i placówek oświatowych;

•

konferencje rejonowe w miesiącu sierpniu w czterech miastach powiatowych

•

konsultacje indywidualne i zbiorowe;

•

konferencje, seminaria – realizowane we współpracy z organizacjami
działającymi na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami;
W celu upowszechnienia informacji o proponowanych formach doskonalenia

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

wydaje „Informator o formach

doskonalenia nauczycieli” – dwa razy w roku, na bieżąco informacje są publikowane
w witrynie internetowej ODN.
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Zadania placówki (§ 6 Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczyciela w Łomży)
Obszar 1. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w opracowaniu priorytetów doskonalenia
zawodowego nauczycieli w województwie
Koordynator realizacji zadań w obszarze – Z. Kossakowski
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Zadanie

Sposób realizacji
•

Termin

Analiza dokumentów Ministra
Edukacji Narodowej oraz
Na bieżąco
Podlaskiego Kuratora Oświaty
określających priorytety w zakresie
doskonalenia nauczycieli.

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Z. Kossakowski

nauczyciele
konsultanci,
nauczyciele

Z. Kossakowski

nauczyciele
konsultanci,

Z. Kossakowski

nauczyciele
konsultanci

Wymiana materiałów organizacyjnych,
programowych i metodycznych
Na bieżąco
służących doskonaleniu nauczycieli,
m.in. Informatorów ODN, sprawozdań z
realizacji zadań

Krystyna
Openchowska

nauczyciele
konsultanci

Udział dyrektora ODN-u w konferencjach
związanych z doskonaleniem
Rok 2008
nauczycieli, organizowanych przez
Kuratorium Oświaty.

Z. Kossakowski

•

Przygotowanie oferty edukacyjnej Wrzesień 2007r.
uwzględniającej priorytety MEN i
KO.

Przekazywanie do KO wniosków
wynikających z ewaluacji szkoleń
realizowanych przez ODN.
Utrzymywanie systematycznych
kontaktów z kierownictwem KO
Współpraca z Kuratorium Oświaty iawizytatorami w celu pozyskania
w zakresie realizacji spójnego
informacji o potrzebach nauczycieli w
systemu doskonalenia nauczycieli zakresie doskonalenia umiejętności
zawodowych

Czerwiec 2008r.
Grudzień 2008r.

Na bieżąco
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Obszar 2
Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa
metodycznego dla nauczycieli

Koordynator realizacji zadań w obszarze – Z. Kossakowski

Zadanie
Wspieranie działań samorządów w
zakresie tworzenia systemu
doradztwa przywarsztatowego
Informowanie Jednostek
Samorządu Terytorialnego o
działalności doradców

Sposób realizacji
Opiniowanie kandydatów na doradców
metodycznych

Termin
Wg potrzeb

Przesyłanie oferty doskonalenia ODN dlaRok 2008
Jednostek Samorządu Terytorialnego

Odpowiedzialny
Z. Kossakowski

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczyciele
konsultanci

Tomasz Kicała

Organizowanie wspólnych spotkań
konsultantów ODN i doradców.

Nawiązanie współpracy z nowo
powstającym zespołem doradców Określenie wspólnych warunków działań.Rok 2008
metodycznych miasta Łomży
Organizowanie szkoleń doradców
metodycznych zgodnie z potrzebami.

Z. Kossakowski

Nauczyciele
konsultanci
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Obszar 3 Organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli
Koordynator realizacji zadań w obszarze – Z. Kossakowski

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Organizacja spotkań edukacyjnych w
miastach powiatowych naszego regionu
Sierpień 2008
– konferencje rejonowe, prezentacja
oferty programowej placówki.
Wspieranie nauczycieli nieobjętych Kursy i warsztaty organizowane w ODN i
doradztwem metodycznym
placówkach oświatowych zakresie
organizacji warsztatu pracy nauczyciela.
Szkolenie Rad Pedagogicznych.

Rok 2008

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Z. Kossakowski

konsultanci

Kierownik forum
doskonalenia.

Nauczyciele
konsultanci,

Organizowanie konsultacji
indywidualnych.
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Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Indywidualne wsparcie przez konsultanta
Rok 2008
działań doradcy.
Popularyzacja oferty edukacyjnej
doradców metodycznych poprzez
publikację informacji w wydawnictwach
Pomoc doradcom metodycznym w ODN-u
skutecznej i pełnej realizacji zadań
/ w przypadku powołania zespołu
doradców w mieście Łomża/
Zorganizowanie konferencji
metodycznych dla nauczycieli w
powiatach nieobjętych doradztwem

Rok 2008

Sierpień/
wrzesień
2008r.

Odpowiedzialny

M. Ferenc

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczyciele
konsultanci

M. Ferenc

Nauczyciele
konsultanci

Tematyka i
miejsca
konferencji na
podstawie decyzji
konsultanta,
wynikającej ze
znajomości
potrzeb
edukacyjnych

Plan pracy ODN Łomża

str. 10

Obszar 5 Przygotowanie i realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników
organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki w zakresie zarządzania oświatą
Koordynator realizacji zadań w obszarze – Janina Arcimowicz
Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Przygotowanie oferty doskonalenia na
podstawie głównych kierunków pracy
polskiej szkoły ustalonych przez MEN
iaPodlaskiego Kuratora Oświaty:

Pogłębienie wiedzy i umiejętności
w zakresie organizacji i
zarządzania oświatą

 Organizowanie forum doskonalenia
zawodowego dyrektorów szkół i
placówek w obszarach rozpoznanych
potrzeb i oczekiwań.
 Wspieranie dyrektorów szkół i
placówek oświatowych w realizacji
zadań
 Wspomaganie szkół w realizacji
funkcji wychowawczej
 Tworzenie i realizacja projektów
edukacyjnych
 Propagowanie wiedzy o prawach
ucznia
 Analiza i interpretacja wyników
egzaminów zewnętrznych oraz
pomiarów Edukacyjnej Wartości
Dodanej

Rok 2008

J. Arcimowicz

Rok 2008

M. Rafalska

Rok 2008

M. Rafalska

Rok 2008

D. Dąbrowska

Nauczyciele
konsultanci

H. Sutyniec
D. Kozioł

Plan pracy ODN Łomża

str. 11

Zadanie

Sposób realizacji
Upowszechnienie informacji o
proponowanych formach doskonalenia
poprzez stronę internetową ODN-u,
publikację „Informatora”.

Termin

Rok 2008

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczyciele
konsultanci,
T. Kicała,
K. Śmiarowski

W. Sidor

Organizowanie i prowadzenie szkoleń
Rok 2008
zawartych w ofercie programowej placówki

Kierownicy kursów

Organizowanie konsultacji indywidualnych. Rok 2008

Konsultanci,
nauczyciele doradcy

Nauczyciele
konsultanci

Upowszechnianie informacji o osiągnięciach
szkół i placówek oświatowych.
Wspieranie rozwoju zawodowego Umożliwienie dyrektorom szkół i placówek Rok 2008
oświatowych, pracownikom samorządów
prezentacji własnych opracowań na witrynie
internetowej ODN-u.

Tworzenie banku informacji
pedagogicznej.

Systematyczne gromadzenie publikacji z
zakresu zarządzania oświatą, informatorów
o formach doskonalenia, folderów,
materiałów reklamowych i katalogów
Rok 2008
publikacji wydanych przez CODN i ośrodki
doskonalenia nauczycieli w kraju.

J. Arcimowicz,
W. Sidor

J. Arcimowicz

L. Żelechowski
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Zadanie

Monitoring i ewaluacja działań

Sposób realizacji
Systematyczne prowadzenie ewaluacji
szkoleń zgodnie z wewnętrznymi
procedurami w tym zakresie.

Termin

Uwagi/Osoby
współpracujące

Odpowiedzialny

Na bieżąco Kierownicy kursów

Okresowa analiza realizacji zadań
wynikających z oferty programowej placówki Lipiec 2008 Z. Kossakowski

Kierownicy kursów

Obszar 6 Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli

Koordynator realizacji zadań w obszarze – Z. Ciborowski

Uwagi/
Zadanie

Wspieranie rozwoju zawodowego
nauczycieli.

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Osoby
współpracujące

Organizacja i prowadzenie kursów,
Rok 2008
warsztatów, konsultacji, rad
pedagogicznych, zgodnie ze
szczegółowymi propozycjami zawartymi
w Informatorze ODN na rok 2008

Kierownicy kursów Nauczyciele
konsultanci

Realizacja programów edukacyjnych we Rok 2008
współpracy z nauczycielami

Konsultanci
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Uwagi/
Zadanie
Popularyzacja wiedzy z zakresu
procedur awansu zawodowego
nauczycieli

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Osoby
współpracujące

Udzielanie konsultacji z zakresu awansu na bieżąco
zawodowego dla nauczycieli

nauczyciele
konsultanci

Publikowanie materiałów dotyczących
awansu zawodowego na stronie
internetowej ODN-u

na bieżąco

W. Sidor

Nauczyciele
konsultanci

Gromadzenie, opracowywanie i
udostępnianie materiałów dotyczących
awansu zawodowego nauczycieli

Na bieżąco

Z. Ciborowski

Nauczyciele
konsultanci

Gromadzenie, opracowywanie i
Na bieżąco
udostępnianie materiałów tworzonych
przez nauczycieli w ramach
Promowanie osiągnięć nauczycieli odbywanego stażu
realizujących procedury awansu
zawodowego
Prezentowanie dorobku zawodowego na prośbę
nauczycieli w formie wystaw, pokazów, zainteresowanych
omówień
Organizowanie szkoleń związanych z
awansem, prowadzonych przez
konsultantów ODN.

Z. Ciborowski
W. Sidor

Nauczyciele
konsultanci

Zgodnie z oferta Z. Ciborowski
programową na rokJ. Szkop
2008
D. Kozioł
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Obszar 7

Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli

Koordynator realizacji zadań w obszarze – M. Ferenc
Uwagi/
Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Organizacja i prowadzenie konferencji i Rok 2008
seminariów dla nauczycieli

Zapewnienie nauczycielom
aktualnych informacji z zakresu
istotnych zagadnień systemu
edukacyjnego i nauczanych
przedmiotów.

Przekazywanie informacji z zakresu
Rok 2008
swojej specjalności podczas konsultacji
oraz oferty konsultanta.

Informowanie nauczycieli o
Rok 2008
możliwościach stwarzanych przez
międzynarodowe programy edukacyjne.

Odpowiedzialny

Osoby
współpracujące

Szczegółowa
tematyka w
Nauczyciele konsultanciindywidualnych
planach
konsultantów

Konsultanci

M. Rafalska
W. Sidor

nauczyciele
konsultanci
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Uwagi/
Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Wzbogacanie oferty ODN szkoleń Kontynuacja projektu edukacyjnego
w efekcie udziału w programach
programu Socrates Comenius. Temat:
UE
Rozwijanie naukowego myślenia u
dzieci.
Rok 2008
Partnerzy projektu: Belgia, Niemcy,
Francja, Malta, wielka Brytania, Polska.
Spotkania z dyrektorami szkół, którzy są
partnerami w projekcie

Odpowiedzialny

W. Sidor

Z. Kossakowski

Udział w konkursie na granty
Opracowanie programów i ich realizacja Czerwiec 2008r. Z. Kossakowski
szkoleniowe Podlaskiego Kuratora po ogłoszeniu wyników konkursu.
Nauczyciele
Oświaty.
konsultanci
Przekazywanie dokumentacji
zrealizowanych form do Kuratorium
Oświaty w Białymstoku.

Osoby
współpracujące

Kuratorium w
Białymstoku

Listopad 2008r.
Kierownicy projektów
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Uwagi/
Zadanie

Sposób realizacji

Zapewnienie możliwości wymiany Forum dyrektorów – Nowogród
doświadczeń i promocji swoich
osiągnięć dyrektorom szkół i
placówek oświatowych oraz
nauczycielom.
Powołanie Klubu Liderów dyrektorów
szkół i placówek oświatowych.

Termin

Odpowiedzialny

Dwa razy do
roku

J. Arcimowicz

Cykliczne
spotkania
2008r.

J. Arcimowicz

nauczyciele
konsultanci

nauczyciele
konsultanci
M. Feremc

Forum doskonalenia nauczycieli
przedszkoli

Osoby
współpracujące

raz w miesiącu D. Lasek

nauczyciele
konsultanci
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Obszar 8.

Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i
doskonalenia nauczycieli.

Koordynator realizacji zadań w obszarze – Joanna Szkop
Uwagi/
Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Pomoc w opracowywaniu programów
innowacyjnych.

wg potrzeb
Opieka merytoryczna nad innowacjami
realizowanymi w roku szkolnym 2007/
Wspieranie nowatorskich inicjatyw 2008
oraz samokształcenia i
Upowszechnianie nowatorskich inicjatyw
doskonalenia nauczycieli
poprzez publikacje na stronie
na bieżąco
internetowej ODN-u

ODN wspiera WDN w szkołach

Odpowiedzialny

konsultanci

Osoby
współpracujące
Szczegółowa
tematyka w
indywidualnych
planach
konsultantów

W. Sidor

Opiniowanie i pomoc w tworzeniu
programów i materiałów edukacyjnych

Rok 2008

Nauczyciele konsultanci

Przekazywanie nauczycielom wiedzy
zgodnie z zapotrzebowaniem WDN

Rok 2008

Nauczyciele
konsultanci
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Obszar 9. Współpraca ze szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami i
innymi placówkami oświatowymi.

Koordynator realizacji zadań w obszarze – Elżbieta Osewska, D. Dąbrowska
Uwagi/
Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Osoby
współpracujące

Współpraca z Centralnym
Udział w programach CODN
Ośrodkiem Doskonalenia
Opracowanie i opiniowanie materiałów
Nauczycieli
Współpraca z Centralną i
Udział w programach CKE, OKE
Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Rok 2008

Z. Kossakowski

Nauczyciele
konsultanci,

Rok 2008

D. Kozioł

Nauczyciele
konsultanci,

Współpraca z Krajowym OśrodkiemUdział w programach KOWEZiU
Wspierania Edukacji Zawodowej i Opracowanie i opiniowanie materiałów
Ustawicznej

Rok 2008

H. Sutyniec

Nauczyciele
konsultanci

Współpraca z UW w Warszawie,
UJ w Krakowie, UKSW w
Warszawie oraz z wyższymi
uczelniami naszego regionu.

Konsultacje w zakresie opracowania
programów kursów i materiałów
dydaktycznych

Rok 2008

Kierownicy kursów

Pozyskiwanie kadry do prowadzenie
zajęć na kursach ODN-u

Rok 2008

Kierownicy kursów
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Uwagi/
Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Diecezjalne Wyższe Seminarium
Duchowne w Łomży

Zajęcia z zakresu planowania pracy
nauczyciela religii

Rok 2008

Elżbieta Osewska

Wydział Katechetyczny Kurii
Diecezji Łomżyńskiej
Utrzymywanie kontaktów z
Łomżyńskim Towarzystwem
Naukowym im. Wagów

Szkolenia wizytatorów, konsultacje
Rok 2008
indywidualne,
Organizacja corocznych sesji naukowychWrzesień

Elżbieta Osewska

Współpraca z Towarzystwem
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

Konsultacje w zakresie regionalnych
programów edukacyjnych

Współpraca z Pedagogiczną
Biblioteka w Łomży.

Z. Kossakowski

Konsultacji

Rok 2008

D. Dąbrowska

Prezes TPZŁ
Z.Zdanowicz

Pozyskiwanie kadry do prowadzenia
Rok 2008
zajęć na kursie kwalifikacyjnym z
bibliotekoznawstwa, wymiana publikacji.

D. Dąbrowska

październik
2008

Współpraca z Biurem Edukacji IPN Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne

Rok 2008

B. Zgrzywa

Współpraca z NBP, Fundacją
Edukacyjną Rynku Kapitałowego

Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne.

Rok 2008

Z. Kossakowski

Współpraca z Polską Radą
Ekumeniczną

Współorganizowanie wymiany
katechetycznej między Kościołami
Rok 2008
skupionymi w PRE
- współpraca w zakresie organizacji
szkoleń nauczycieli dotyczących pracy z Rok 2008
uczniem, któremu należy dostosować
wymagania do możliwości.

Współpraca z Poradniami
Psychologiczno-Pedagogiczną

Osoby
współpracujące

E. Osewska
H. Waszkiewicz
H. Sutyniec
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Uwagi/
Zadanie
Współpraca z Centrum Edukacji
Obywatelskiej
Współpraca Fundacja
im. St. Batorego
Współpraca z SpołecznoOświatowym Stowarzyszeniem
Pomocy Pokrzywdzonych i
Niepełnosprawnych „Edukator”

Sposób realizacji
ODN jako ośrodek partnerski
-współpraca w zakresie organizacji
szkoleń nauczycieli
ODN jako ośrodek partnerski
-współpraca w zakresie organizacji
szkoleń nauczycieli.
Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne

Odpowiedzialny

Rok 2008

M. Rafalska

Rok 2008

M. Rafalska

„Wiejski ośrodek edukacji przedszkolnej- Rok 2008
szansą na harmonijny rozwój dzieci”.

Współpraca z Regionalnym Biurem Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne.
EFS

Opracował:

Termin

Rok 2008

Osoby
współpracujące

M. Ferenc

M. Rafalska

Zatwierdził:
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