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Podstawy prawne funkcjonowania placówki
Plan pracy sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:
Ø 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 /…/.
Ø Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2006 r. w sprawie
szczególnych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego /.../.
Ø Statut Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Konstrukcja planu pracy ODN
Podstawą konstrukcji planu pracy ODN na rok 2009 były zadania określone
w Statucie Ośrodka, a wynikające z w.w. aktów prawa oświatowego, które zostały
uszczegółowione i dostosowane do aktualnej sytuacji.
Swoje działania zaplanowaliśmy przede wszystkim w oparciu o priorytety
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty w zakresie
doskonalenia nauczycieli oraz wyniki własnych analiz oraz badań diagnostycznych,
dotyczących potrzeb edukacyjnych lokalnego środowiska oświatowego. Wzięliśmy
także pod uwagę aktualne trendy w edukacji.
Wytycznymi o szczególnej randze były priorytetowe zadania MEN z zakresu
nadzoru pedagogicznego do realizowania w roku szkolnym 2008/2009:
1. Skuteczność realizacji podstaw programowych

w zakresie zagadnień

związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka.
2. Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem
powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych) form
wychowania przedszkolnego.
3. Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzanego obniżenia
wieku obowiązku szkolnego.
Ważną przesłanką do planowania pracy ODN były też priorytety Podlaskiego
Kuratora Oświaty do realizacji w bieżącym roku szkolnym:
1. Realizacja podstaw programowych i standardów wymagań egzaminacyjnych
w procesie dydaktycznym:
a) formułowanie wymagań edukacyjnych w kontekście zasad oceniania
ucznia,
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b) realizacja zaleceń poradni psychologicznopedagogicznej,
c) efekty kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem analizy wyników
sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych.
2. Skuteczność

sprawowania

nadzoru

pedagogicznego

przez

dyrektora

szkoły/placówki, w szczególności:
a) planowanie nadzoru z uwzględnieniem wniosków z roku poprzedniego,
b) realizacja i dokumentowanie nadzoru,
c) formułowanie wniosków z nadzoru pedagogicznego,
d) wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego do doskonalenia
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
3. Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli.
a) budowanie bezpiecznych i przyjaznych relacji w szkole,
b) współpraca z rodzicami.
W planowaniu działań ODNu na rok 2009 uwzględniliśmy wnioski wynikające
z badań przeprowadzonych w okresie I  VI 2008 r. Były to:
Ø Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół
i placówek – raport z badania wykonanego przez konsultanta ds. kadry
kierowniczej;
Ø Diagnoza potrzeb w zakresie form doskonalenia nauczycieli przedszkoli
raport z badania dokonanego przez konsultanta ds. oceniania i ewaluacji;
Ø Diagnoza potrzeb w zakresie form doskonalenia nauczycieli innych etapów
edukacyjnych  raport z badań prowadzonych przez wszystkich konsultantów.
Łączna liczba badanych wyniosła 1067. Uogólnienie wyników z tych diagnoz
pozwoliło na określenie priorytetów w zakresie organizacji i problematyki szkoleń.
Oto one:
1. Zdecydowanie najbardziej oczekiwane przez wszystkie grupy badanych są
szkolenia w formie warsztatów, kursów doskonalących lub konferencji. Bardzo
małe jest zainteresowanie elearning`iem.
2. Dogodnym terminem szkolenia są soboty i popołudnia dni roboczych.
3. Oczekiwania w zakresie tematyki szkoleń:
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Lp.

PROPONOWANE OBSZARY I TEMATY
Metodyka nauczania przedmiotu:

·

Indywidualizacja nauczania
Wychowanie:

·

Projektowanie planów pracy wychowawczej
Umiejętności psychologiczne nauczyciela
Praca z dzieckiem nadpobudliwym
Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze
Praca z uczniem zdolnym
Tworzenie narzędzi do diagnozowania ucznia zdolnego
Współpraca szkoły z rodzicami
Trudny rodzic
Indywidualizacja wychowania

·

Wychowanie przedszkolne i edukacja elementarna:
Roczny plan pracy w grupie przedszkolnej
Współpraca z rodzicami przedszkolaka
Działania wychowawcze w kształtowaniu różnych kompetencji dzieci
przedszkolnych
Alternatywne metody pracy w grupie dzieci 6 – letnich
Organizacja imprez i uroczystości w przedszkolu
Metody aktywne w pracy z dzieckiem
Zajęcia artystyczne w przedszkolu  techniki plastyczne, pląsy i zabawy
muzyczne
Zajęcia gimnastyczne w przedszkolu
Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela przedszkola
Obserwacja dziecka  dokumentowanie diagnozy dojrzałości szkolnej
Naturalne metody nauki czytania
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu
Praca z dzieckiem metodami E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
Techniki Freineta
Pedagogika zabawy

·

Wypoczynek dzieci i młodzieży:
Organizacja wycieczek i obozów szkolnych
Zasady opracowywania programu zajęć pozalekcyjnych i dokumentowania
realizacji
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Ogólne:

·

Warsztat pracy młodego nauczyciela
Pierwsza pomoc
Programy unijne
Samoocena nauczyciela
Programy działań naprawczych – zasady opracowywania i badania efektów
Programy autorskie – zasady opracowywania i dokumentowania
Emisja głosu
Innowacje pedagogiczne
Awans zawodowy
Ocenianie i egzaminowanie:

·

Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego
Egzaminy zawodowe
Pomiar dydaktyczny
W konstruowaniu planu pracy ODN na rok 2009 wykorzystano również wyniki
analizy zapisów z systematycznego monitoringu i oceny funkcjonowania w roku
poprzednim w następujących dokumentach placówki:
·

Raport z ewaluacji form doskonalenia zorganizowanych w roku 2007,

·

Sprawozdanie z działalności ODN w roku 2007.

Uwzględniliśmy także wnioski z nadzoru Podlaskiego Kuratora Oświaty
prowadzonego w roku szkolnym 2007/2008:
1. Wzmocnić nadzór nad realizacją podstaw programowych i formułowaniem
wymagań edukacyjnych.
2. Kontynuować działania wzmacniające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,
w szczególności:
ü współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Policją, instytucjami
i organizacjami,
ü organizacja wycieczek szkolnych,
ü funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa,
ü korzystanie z multimediów.
3. Wspierać

dyrektorów

szkół/placówek

w

pełnieniu

przez

nich

nadzoru

pedagogicznego.
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4. Kontynuować kontrole pracy szkoły/placówki w zakresie organizacji oraz
tworzenia i funkcjonowania prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności:
ü statut,
ü uchwały rad pedagogicznych,
ü kompetencje organów szkoły/placówki,
ü realizacja arkusza organizacyjnego.
5. Wzmocnić kontrole funkcjonowania szkół/placówek niepublicznych.
6. Wspierać

działania

szkolnictwa

zawodowego

i

kształcenia

ustawicznego

w dostosowywaniu systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.
7. Wspomagać szkoły/placówki w zakresie systemowej pracy z uczniem szczególnie
uzdolnionym.
8. Przeprowadzić kontrolę danych SIO ze stanem faktycznym.
9. Upowszechniać przykłady dobrych praktyk, w szczególności:
ü akcje profilaktycznowychowawcze,
ü współpraca szkoły/placówki z rodzicami,
ü innowacje pedagogiczne,
ü organizacja czasu wolnego i zajęć pozalekcyjnych.
Planując działania w obszarze przygotowania i realizacji programów
doskonalenia dla pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły
i placówki oświatowe kierowaliśmy się wnioskami z diagnozy potrzeb w zakresie
doskonalenia

nauczycieli

województwa

podlaskiego,

przeprowadzonej

przez

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w roku 2007.
Prace koncepcyjne nad planem pracy doprowadziły do stworzenia oferty
różnorodnych metodycznie, merytorycznie i organizacyjnie form doskonalenia. W jej
skład wchodzą:
·

kursy kwalifikacyjne;

·

kursy doskonalące;

·

warsztaty;

·

szkolenia rad pedagogicznych realizowane na terenie szkół i placówek
oświatowych – w formie 24 godzinnych spotkań informacyjnych lub warsztatów;

·

konferencje rejonowe we wrześniu w czterech miastach powiatowych (Kolno,
Zambrów, Wysokie Mazowieckie i Łomża);
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·

konsultacje indywidualne i zbiorowe;

·

konferencje, seminaria – realizowane we współpracy z organizacjami działającymi
na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami;

·

cykle spotkań w grupach przedmiotowych lub problemowych tzw. Kluby
Nauczyciela.

Konkretne działania skierowane są do różnych grup odbiorców:
Ø dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
Ø pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły,
Ø doradców metodycznych,
Ø nauczycieli,
Ø innych pracowników oświaty.
W celu upowszechnienia informacji o proponowanych formach doskonalenia
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży dwa razy w roku wydaje „Informator
o formach doskonalenia nauczycieli” , a na bieżąco takie informacje są publikowane
w witrynie internetowej www.odnlomza.pl.
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Szczegółowe zadania wg obszarów określonych w Statucie ODN
Obszar 1. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w opracowaniu priorytetów
doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie
Koordynator realizacji zadań w obszarze – Z. Kossakowski
Zadanie
Współpraca z Kuratorium Oświaty
w zakresie realizacji spójnego
systemu doskonalenia nauczycieli

Sposób realizacji

Termin

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

Odpowiedzialny

Z. Kossakowski

· Przygotowanie oferty edukacyjnej
uwzględniającej priorytety MEN
i KO

Październik
2009r.

· Przekazywanie do KO wniosków
wynikających z ewaluacji szkoleń
realizowanych przez ODN

Czerwiec 2009r. Z. Kossakowski
Grudzień 2009r. M. Ferenc

· Utrzymywanie systematycznych
kontaktów z kierownictwem KO
i wizytatorami w celu pozyskania
Na bieżąco
informacji o potrzebach nauczycieli
w zakresie doskonalenia ich
umiejętności zawodowych

Z. Kossakowski

Uwagi/Osoby
współpracujące

Nauczyciele
konsultanci

Nauczyciele
konsultanci

Nauczyciele
konsultanci

9

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2009
Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

·

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

K. Openchowska

Nauczyciele
konsultanci

·

Rok 2009
Udział dyrektora ODN
i konsultantów w szkoleniach
organizowanych przez Kuratorium
Oświaty

Z. Kossakowski

Nauczyciele
konsultanci

·

Realizacja zadań w zakresie
doskonalenia nauczycieli
zleconych przez Kuratorium
Oświaty

Z. Kossakowski

Nauczyciele
konsultanci

Na bieżąco

M. Ferenc
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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

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Wspieranie działań samorządów
w zakresie tworzenia systemu
doradztwa przywarsztatowego

·

Opiniowanie kandydatów na
doradców metodycznych

Wg potrzeb

Z. Kossakowski

Informowanie Jednostek
Samorządu Terytorialnego
o działalności doradców

·

Przesyłanie oferty doskonalenia
ODN do Jednostek Samorządu
Terytorialnego

Rok 2009

T. Kicała

Współpraca z zespołem doradców
metodycznych miasta Łomży

·

Organizowanie wspólnych
spotkań konsultantów ODN
i doradców

Rok 2009

Z. Kossakowski

·

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczyciele
konsultanci

Nauczyciele
konsultanci

M. Ferenc

Określenie wspólnych warunków
działań
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Obszar 3. Przygotowanie i realizacja programów doskonalenia dla doradców metodycznych, wspieranie
ich działań oraz organizacja doradztwa dla nauczycieli
Koordynator realizacji zadań w obszarze – Z. Kossakowski

Zadanie

Wspieranie metodyczne
nauczycieli

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

· Organizacja spotkań edukacyjnych Wrzesień 2009 Z. Kossakowski
w czterech miastach powiatowych
naszego regionu – konferencje
M. Ferenc
rejonowe: prezentacja oferty
programowej placówki, priorytetów
T. Kicała
MEN i KO, nowości wydawniczych.
·

·

Rozpoznawanie potrzeb
i oczekiwań środowiska
oświatowego w zakresie
doskonalenia kompetencji
zawodowych
Opracowanie oferty doskonalenia

Pierwsze
półrocze 2009

Październik
2009

Zespół zadaniowy
powołany przez
Dyrektora ODN

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczyciele
konsultanci

T. Kicała

Nauczyciele 
konsultanci
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Zadanie

Opracowanie oferty i realizacja
doskonalenia dla doradców
metodycznych

Pomoc doradcom metodycznym
w skutecznej i pełnej realizacji ich
zadań

Sposób realizacji

Termin

·

Kursy i warsztaty organizowane Rok 2009
w ODN i placówkach oświatowych
zakresie organizacji warsztatu
pracy nauczyciela.

·

Szkolenia rad pedagogicznych.

·

Organizowanie konsultacji
zespołowych i indywidualnych.

·

Prowadzenie spotkań cyklicznych
w ramach Klubów Nauczycieli

·

·

Odpowiedzialny
Kierownicy form
doskonalenia

Uwagi/Osoby
współpracujące
Edukatorzy,
trenerzy
współpracujący
z ODN

Organizowanie szkoleń doradców Na bieżąco
metodycznych zgodnie z
potrzebami zgłoszonymi przez nich
samych lub zapotrzebowanie
skierowane przez ich pracodawcę.

Indywidualne wsparcie przez
konsultanta działań doradcy.

Rok 2009

Nauczyciele
konsultanci
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Zadanie

Sposób realizacji

Termin

·

Popularyzacja oferty edukacyjnej Rok 2009
doradców metodycznych poprzez
publikację informacji w
wydawnictwach ODN

·

Pomoc w opracowaniu i/lub
prowadzeniu dokumentacji

·

Rok 2009
Uczestnictwo w spotkaniach
organizowanych przez doradców
metodycznych dla nauczycieli

Na bieżąco

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Nauczyciele
konsultanci

W. Sidor

M. Ferenc

L. Żelechowski

Nauczyciele
konsultanci

Formy wg
potrzeb: np.
superwizowanie,
hospitacja
koleżeńska,
wsparcie w
prowadzeniu
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Obszar 4. 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

Pogłębienie wiedzy i umiejętności
w zakresie organizacji
i zarządzania oświatą

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

·

Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań Rok 2009
dyrektorów w zakresie ich rozwoju
zawodowego

·

Przygotowanie i realizacja oferty
doskonalenia na podstawie głównych
kierunków pracy polskiej szkoły
ustalonych przez MEN i KO

J. Arcimowicz –
szkolnictwo ogólne
i I. Puciłowska
szkolnictwo
zawodowe

·

Wspomaganie szkół w realizacji
funkcji wychowawczej

·

Wsparcie w realizacji projektów
edukacyjnych

·

Propagowanie wiedzy o prawach
ucznia

·

Wsparcie szkół w wykorzystaniu
wyników egzaminów zewnętrznych
oraz pomiarów EWD

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczyciele
konsultanci

J. Boryszewska
i H. Waszkiewicz
M. Rafalska

D. Dąbrowska
J. Szkop
D. Kozioł
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Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Wspieranie dyrektorów szkół
i placówek oświatowych w
realizacji zadań związanych ze
sprawowaniem nadzoru
pedagogicznego

·

Udzielanie konsultacji indywidualnych Rok 2009

J. Arcimowicz

Nauczyciele
konsultanci
Nauczyciele 
doradcy

Przygotowanie nowej kadry
do zarządzania oświatą

·

Prowadzenie kursu kwalifikacyjnego Rok 2009
z zakresu organizacji i zarządzania
w oświacie

J. Arcimowicz

Nauczyciele –
konsultanci
Edukatorzy i eksperci
współpracujący
z ODN
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Obszar 5. Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Koordynator realizacji zadań w obszarze – Joanna Szkop
Zadanie

Wspieranie procesu powstawania
i realizacji planów rozwoju
zawodowego i materiałów
własnych nauczycieli

Popularyzacja wiedzy z zakresu
procedur awansu zawodowego
nauczycieli

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny Uwagi/Osoby
współpracujące

·

Organizacja i prowadzenie
szkoleń zgodnie ze
szczegółowymi propozycjami
zawartymi w Informatorze ODN

Rok 2009

Kierownicy kursów

·

Udzielanie konsultacji
nauczycielom projektującym
i realizującym programy
edukacyjne

Rok 2009

Nauczyciele 
konsultanci

·

Na zgłoszenie
Recenzowanie materiałów
opracowanych przez nauczycieli,
wydawanie opinii

·

Udzielanie konsultacji z zakresu
dokumentacji awansu
zawodowego nauczycieli

Na bieżąco

Nauczyciele
konsultanci

Konsultanci 
eksperci ds.
awansu (lista
MEN)
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Zadanie

Promowanie osiągnięć nauczycieli
realizujących zadania w ramach
awansu zawodowego i
uczestniczących w ciekawych
przedsięwzięciach

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny Uwagi/Osoby
współpracujące

·

Organizowanie szkoleń
związanych z awansem,
prowadzonych przez
konsultantów ODN

Zgodnie z oferta
programową na
rok 2009

J. Szkop
i D. Kozioł

·

Gromadzenie, opracowywanie
i udostępnianie materiałów
dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli

Na bieżąco

J. Szkop

·

Publikowanie na stronie
internetowej ODN materiałów
wypracowanych
przez nauczycieli w ramach
awansu zawodowego

Na bieżąco

·

Na prośbę
J. Szkop
Prezentowanie dorobku
zainteresowanych
zawodowego nauczycieli w formie
i D. Kozioł
wystaw, pokazów, omówień

i D. Kozioł

W. Sidor

Nauczyciele 
konsultanci

Tylko materiały
po recenzji
właściwego
konsultanta

Nauczyciele 
konsultanci
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Obszar 6. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli
Koordynator realizacji zadań w obszarze – Marzena Rafalska

Zadanie

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

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

·

Organizacja i prowadzenie
konferencji i seminariów dla
nauczycieli

Rok 2009

Nauczyciele
konsultanci

·

Rok 2009
Przekazywanie informacji
z zakresu swojej specjalności
podczas konsultacji oraz realizacji
oferty szkoleniowej konsultanta

Nauczyciele
konsultanci

·

Informowanie o możliwościach
udziału w międzynarodowych
programach edukacyjnych

Rok 2009

M. Rafalska

Uwagi/Osoby
współpracujące
Szczegółowa
tematyka w
indywidualnych
planach
konsultantów

Nauczyciele 
konsultanci
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Zadanie

Udział w konkursie na granty
szkoleniowe Podlaskiego Kuratora
Oświaty

Zapewnienie możliwości wymiany
doświadczeń i promocji swoich
osiągnięć dyrektorom szkół
i placówek oświatowych,
nauczycielom oraz pracownikom
organów prowadzących
i nadzorujących

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

·

Rok 2009 r.
Upowszechnianie produktów
projektu edukacyjnego programu
Socrates Comenius: Rozwijanie
naukowego myślenia u dzieci
(Partnerzy projektu: Belgia,
Niemcy, Francja, Malta, wielka
Brytania, Polska)

W. Sidor

D. Lasek
i M. Ferenc

·

Po ogłoszeniu
Opracowanie programów i ich
realizacja po ogłoszeniu wyników konkursu
konkursu

Z. Kossakowski
Nauczyciele 
konsultanci

Kuratorium
Oświaty
w Białymstoku

·

Przekazywanie dokumentacji
zrealizowanych form
do Kuratorium Oświaty
w Białymstoku

Kierownicy projektów
Listopad 2009 r.

·

Forum Dyrektorów

Dwa razy w roku J. Arcimowicz

·

Klub Nauczycieli Chemii

·

Klub Nauczycieli
Zainteresowanych Pedagogiką
C. Freineta

Cykliczne
spotkania

D. Kozioł
M. Ferenc

Raz w miesiącu
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Obszar 7. Wspieranie nowatorskich
i doskonalenia nauczycieli

inicjatyw

nauczycieli

oraz

wspomaganie

samokształcenia

Koordynator realizacji zadań w obszarze – Maria Ferenc
Zadanie

Wspieranie nowatorskich inicjatyw
oraz samokształcenia
i doskonalenia nauczycieli

ODN wspiera WDN w szkołach

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

·

Projektowanie i organizowanie
szkoleń dotyczących działalności Wg potrzeb
innowacyjnej szkół i placówek

·

Pomoc w opracowywaniu
programów innowacyjnych

·

Opieka merytoryczna nad
innowacjami realizowanymi
w roku szkolnym 2008/ 2009

Wg potrzeb

Nauczyciele
konsultanci

·

Upowszechnianie nowatorskich
inicjatyw poprzez publikacje
na stronie internetowej ODN

Na bieżąco

Nauczyciele
konsultanci

·

Opiniowanie programów
i materiałów innowacyjnych

Rok 2009

Nauczyciele 
konsultanci

·

Przekazywanie nauczycielom
wiedzy zgodnie
z zapotrzebowaniem WDN

Rok 2009

Nauczyciele 
konsultanci

Uwagi/Osoby
współpracujące

M. Ferenc

W. Sidor
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Obszar 8. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu obiegu informacji pedagogicznej
Koordynator realizacji zadań w obszarze – B. Kossakowska
Zadanie

Sposób realizacji

·

Systematyczne gromadzenie
publikacji, informatorów o formach
doskonalenia, folderów, materiałów
reklamowych i katalogów publikacji
wydanych przez CODN i ośrodki
doskonalenia nauczycieli w kraju

·

Katalogowanie, przechowywanie
i wypożyczanie księgozbioru
z biblioteczki ODN

·

Upowszechnianie informacji
o osiągnięciach szkół i placówek
oświatowych podczas form
doskonalenia

·

Umożliwienie dyrektorom szkół
i placówek oświatowych,
pracownikom samorządów
prezentacji własnych opracowań
na witrynie internetowej ODN

Prowadzenie banku informacji
pedagogicznej.

Upowszechnianie dorobku szkół
i placówek

Termin

Odpowiedzialny

Rok 2009

L. Żelechowski

Rok 2009

Nauczyciele 
konsultanci

Uwagi/Osoby
współpracujące

W. Sidor
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·

Stworzenie bazy adresów
elektronicznych szkół i placówek
na terenie działania ODN

·

Monitorowanie i udoskonalanie
systemu informowania przez ODN

·

Upowszechnienie informacji
o proponowanych formach
doskonalenia poprzez stronę
internetową ODN, publikację
„Informatora”

Rozwój systemu obiegu informacji
pomiędzy ODN i placówkami

Rok 2009

B. Kossakowska

T. Kicała

W. Sidor
T. Kicała,
K. Śmiarowski
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Obszar 9. Współpraca ze szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami i innymi
placówkami oświatowymi
Koordynatorki realizacji zadań w obszarze – Elżbieta Osewska, Dorota Dąbrowska
Zadanie

Sposób realizacji

Współpraca z Centralnym
Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli

·

Udział w programach CODN

·

Opracowanie i opiniowanie
materiałów

Współpraca z Centralną
i Okręgową Komisją
Egzaminacyjną

·

Współpraca z Krajowym
Ośrodkiem Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej

Termin
Rok 2009

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Z. Kossakowski

Nauczyciele
konsultanci,

Udział w programach CKE, OKE Rok 2009

M. Ferenc
J. Pieczywek
D. Dąbrowska
D. Kozioł

Nauczyciele
konsultanci,

·

Udział w programach KOWEZiU Rok 2009

I. Puciłowska

Nauczyciele
konsultanci

·

Opracowanie i opiniowanie
materiałów
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Zadanie

Sposób realizacji

Termin
Rok 2009

Odpowiedzialny

Współpraca z Pedagogiczną
Biblioteka w Łomży

·

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

L. Żelechowski

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

·

Rok 2009
Konsultacje w zakresie
opracowania programów kursów
i materiałów dydaktycznych

Kierownicy kursów

·

Pozyskiwanie kadry do
prowadzenie zajęć na kursach
ODN

Rok 2009

Kierownicy kursów

Współpraca z Diecezjalnym
Wyższym Seminarium Duchownym
w Łomży

·

Zajęcia z zakresu planowania
pracy nauczyciela religii

Rok 2009

E. Osewska

Współpraca z Polską Radą
Ekumeniczną

·

Rok 2009
Współorganizowanie wymiany
katechetycznej między Kościołami
skupionymi w PRE

E. Osewska

Współpraca z Wydziałem
Katechetycznym Kurii Diecezji
Łomżyńskiej

·

Szkolenia wizytatorów,
konsultacje indywidualne

Rok 2009

E. Osewska

Uwagi/Osoby
współpracujące
Dyrektor
biblioteki
H. Brześkiewicz
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Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Utrzymywanie kontaktów z
Łomżyńskim Towarzystwem
Naukowym im. Wagów

·

Organizacja corocznych sesji
naukowych

Rok 2008

Z. Kossakowski

Konsultanci

Współpraca z Towarzystwem
Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej

·

Konsultacje w zakresie
programów edukacji regionalnej

Rok 2009

M. Ferenc

Prezes TPZŁ

Współpraca z Biurem Edukacji IPN

·

Wspólne przedsięwzięcia
edukacyjne

Rok 2009

B. Zgrzywa

Współpraca z NBP, Fundacją
Edukacyjną Rynku Kapitałowego

·

Wspólne przedsięwzięcia
edukacyjne

Rok 2009

Z. Kossakowski

Współpraca z Poradniami
PsychologicznoPedagogiczną

·

Organizacja szkoleń nauczycieli Rok 2009
szczególnie w zakresie sposobów
postępowania z uczniami o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych

H. Waszkiewicz

·

Opracowanie materiałów,
publikacji na stronę internetową

·

Rok 2009
ODN jako ośrodek partnerski 
współpraca w zakresie organizacji
szkoleń nauczycieli

Współpraca z Centrum Edukacji
Obywatelskiej

Z. Zdanowicz

Dyrektorzy
Poradni

M. Rafalska
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Zadanie
Współpraca z Fundacją
im. St. Batorego

Współpraca z Społeczno
Oświatowym Stowarzyszeniem
Pomocy Pokrzywdzonych i
Niepełnosprawnych „Edukator”

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

ODN jako ośrodek partnerski 
współpraca w zakresie organizacji
szkoleń nauczycieli.

Rok 2009

M. Rafalska

Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne

Rok 2009

M. Rafalska

Rok 2009

M. Rafalska

Uwagi/Osoby
współpracujące

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

Współpraca z Regionalnym Biurem Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne.
EFS

Z. Kossakowski
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Inne zadania
Koordynator działań w tym zakresie – Z. Kossakowski i Maria Ferenc
Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

·

Na bieżąco
Systematyczne prowadzenie
ewaluacji szkoleń zgodnie z
wewnętrznymi procedurami w tym
zakresie.

Kierownicy kursów

·

Okresowa analiza realizacji zadań
wynikających z oferty
programowej placówki

Z. Kossakowski

·

Prowadzenie szkoleń WDN

wg. planu

·

Szkolenia zewnętrzne

Wg potrzeb
konsultantów

·

Tutoring dla nowych pracowników

Monitoring i ewaluacja działań

Rozwój własnych kompetencji

Termin

Z. Kossakowski
Nauczyciele
konsultanci
M. Ferenc

Uwagi/Osoby
współpracujące

Kierownicy
kursów

Szczegółowe
informacje w
planach
indywidualnych
konsultantów i
planie WDN
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·

Zakup nowych środków
audiowizualnych,

Rok 2009
Rok 2009

·

Zakup przenośnych komputerów i
projektorów,

·

Remont auli ośrodka

·

Rewitalizacja otoczenia ODNu

·

Przygotowanie wniosków do
konkursów

·

Organizacja przedsięwzięć

·

Dokumentowanie działań zgodnie
Rok 2009
z wymogami donatorów

Doskonalenie bazy ośrodka

Opracowanie i wdrażanie
projektów ze środków
pozabudżetowych

Z. Kossakowski,
I. Sulej
Z. Kossakowski,
I. Sulej

Urząd
Marszałkowski
Urząd
Marszałkowski
Urząd
Marszałkowski

Rok 2009

Z. Kossakowski,
I. Sulej

Rok 2009

Z. Kossakowski,
I. Sulej

Urząd
Marszałkowski

Rok 2009

Z. Kossakowski

Nauczyciele
konsultanci

Rok 2009
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·

Poszerzanie kwalifikacji
nauczycieli

Rok 2009
Występowanie o zgodę do KO i
prowadzenie kursów
kwalifikacyjnych dla nauczycieli z
zakresu bibliotekoznawstwa,
pedagogiki opiekuńczo
wychowawczej,
oligofrenopedagogiki itp.

Z. Kossakowski

Kierownicy
kursów
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