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Podstawy prawne funkcjonowania placówki
Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010 powstał w oparciu o obowiązujące prawo,
a w szczególności zapisy:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Konstrukcja planu pracy ODN
Zadania do realizacji w 2010 r. są ustalone na podstawie Statutu Ośrodka
zaktualizowanych względem treści nowych aktów prawa oświatowego.
Szczegółowe działania zostały przyjęte po analizie kierunków polityki oświatowej
wytyczonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz priorytetów określonych na rok
szkolny 2009/2010 przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Uwzględniliśmy także wyniki
własnych analiz oraz badań ewaluacyjnych, dotyczących potrzeb edukacyjnych
klientów naszego ośrodka. Wzięliśmy również pod uwagę współczesne zmiany
w systemie oświaty i zapowiadane działania Centralnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które
będą

skierowane

do

nauczycieli

z

udziałem

konsultantów

zatrudnionych

w placówkach doskonalenia.
Wytycznymi o szczególnej randze były ogłoszone przez MEN podstawowe
kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010:
1. Monitorowanie przygotowania szkół i placówek do obniżenia wieku szkolnego.
2. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku
szkolnym 2009/2010 adresowane do placówek doskonalenia nauczycieli czyli:
1. Zgodność organizacji kursów kwalifikacyjnych z przepisami prawa
2. Realizacja zadań przez doradców metodycznych
stały się wykładnią do naszego planu w zakresie nadzoru sprawowanego przez
Dyrektora ODN.
Bardzo ważne w planowaniu pracy ODN były priorytety Podlaskiego Kuratora
Oświaty do realizacji w bieżącym roku szkolnym:
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uzyskiwanych przez szkoły/placówki

województwa podlaskiego (w kontekście planowania i realizacji procesu
dydaktycznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych).
2. Nowy system zajęć wychowania fizycznego jako szansa na podniesienie
skuteczności wdrażania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej oraz
wzmocnienie działań wychowawczych szkoły.
Planując pracę w 2010 r. sugerowaliśmy się nakreśloną przez Podlaskiego
Kuratora Oświaty problematyką wsparcia, jakie powinno być udzielone szkołom
i placówkom na terenie województwa w postaci narad i szkoleń:
•

Nowy nadzór pedagogiczny, zmiany w prawie oświatowym /cykl spotkań/.

•

Ocenianie w szkole. Edukacyjna Wartość Dodana. Ocenianie kształtujące.

•

Funkcjonowanie szkoły niepublicznej.

•

Kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego.
oraz w postaci konferencji i seminariów:

•

Dobre praktyki współpracy na poziomie środowisk lokalnych w celu pomocy
dziecku i rodzinie.

•

Realizacja zajęć wychowania fizycznego w świetle nowego rozporządzenia.

•

Przegląd twórczości szkół i placówek w związku z ogłoszeniem Europejskiego
Roku Kreatywności i Innowacji 2009.

•

Upowszechnianie praktycznych rozwiązań i przykładów praktyki szkolnej
w związku z promocją wychowania przedszkolnego, obniżeniem wieku szkolnego,
wprowadzeniem nowej podstawy programowej. Forum przedszkolne.

•

Bezpieczeństwo

w

szkole

/współpraca

wielodyscyplinarna

na

rzecz

rozwiązywania trudnych sytuacji szkolnych/.
•

Edukacja pozaszkolna. Kształcenie ustawiczne.
Do skonstruowanego planu pracy włączyliśmy także rekomendacje wynikające

z przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym kontroli KO w Białymstoku skierowane
do:
•

placówek doskonalenia nauczycieli, aby poszerzyć ofertę szkoleń dla n-li
w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym, aby wspomóc dyrektorów
w określaniu własnych priorytetów nadzoru, uwzględniających typ i specyfikę
szkoły/placówki oraz w opracowaniu efektywnych sposobów dokumentowania
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zadań realizowanych podczas sprawowania nadzoru pedagogicznego, aby
wypracować z dyrektorami formy dokumentowania sprawowanego nadzoru
pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego
i w zawodzie oraz standardów wymagań egzaminacyjnych.
•

dyrektorów, aby poszukiwać różnych sposobów pozyskiwania specjalistów
np. poprzez umożliwienie uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez zatrudnionych
w szkole nauczycieli, aby poszerzać katalog form pracy z uczniem zdolnym
i uczniem mającym trudności w nauce, aby poszerzać współpracę z rodzicami
w zakresie wsparcia ucznia niepełnosprawnego w realizacji obowiązku szkolnego
i rozwoju emocjonalnego, aby ująć w planach wewnętrznego doskonalenia
nauczycieli tematykę w zakresie pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie lub
opinię, aby organizować zajęcia rewalidacyjne zgodnie ze wskazaniami
w

orzeczeniach

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego,

aby

dokonywać

szczegółowej i systematycznej analizy wyników egzaminów/ sprawdzianów
zewnętrznych z uwzględnieniem stopnia opanowania przez uczniów badanych
umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych wraz
z uwzględnieniem czynników kontekstowych.

W planowaniu działań ODN-u na rok 2010 uwzględniliśmy również wnioski
wynikające z ewaluacji prowadzonej w 2009 r. Podsumowanie wyników z tych badań
pozwoliło na wyodrębnienie oczekiwanej organizacji i problematyki szkoleń.
1. Oczekiwania w zakresie formy szkolenia koncentrują się na warsztatach
i konferencjach. Nadal brak zainteresowania e-learningiem.
2. Dogodnym terminem szkolenia pozostają soboty i popołudnia dni roboczych.
3. Potrzeby w zakresie tematyki szkoleń są zależne od specjalności nauczycielskiej:
•

Kadra kierownicza: prawo oświatowe, np. realizacja dodatkowych zajęć i
nowy nadzór pedagogiczny (formy sprawowania, interpretacja wymagań i
ustalanie wskaźników wewnętrznych, procedury i narzędzia ustalania stopnia
spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu MEN)

•

Dydaktyka: wdrażanie nowej podstawy programowej w poszczególnych
przedmiotach, przygotowanie uczniów do nowych egzaminów, komputerowe
wspomaganie nauczania przedmiotowego

•

Wychowanie: praca z uczniami o specyficznym rozwoju, projektowanie pracy
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wychowawczej, umiejętności psychologiczne nauczyciela, współpraca z
rodzicami
•

Przedszkola: nowości metodyczne, diagnoza przedszkolna

•

Pragmatyka zawodu: innowacje pedagogiczne, awans zawodowy, programy
unijne.
W konstruowaniu planu pracy ODN na rok 2010 wykorzystano również 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 współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, policją,
instytucjami i organizacjami, organizacja wycieczek szkolnych, funkcjonowanie
systemu bezpieczeństwa, korzystanie z multimediów.
3. Wspierać

dyrektorów

szkół/placówek

w

pełnieniu

przez

nich

nadzoru

pedagogicznego.
4. Kontynuować kontrole pracy szkoły/placówki w zakresie organizacji oraz
tworzenia i funkcjonowania prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności: statut,
uchwały rad pedagogicznych, kompetencje organów szkoły/placówki, 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: akcje profilaktycznowychowawcze, współpracę szkoły/placówki z rodzicami, innowacje pedagogiczne,
organizację czasu wolnego i zajęć pozalekcyjnych
Koncepcja pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2010
uwzględnia szeroką ofertę form doskonalenia, które są zgodne z bieżącą polityką
oświatową kraju i województwa oraz oczekiwaniami klientów. W jej skład wchodzą:
•

kursy kwalifikacyjne;
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•

kursy doskonalące;

•

warsztaty;

•

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

•

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

•

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:

 dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły,
 doradców metodycznych,
 nauczycieli,
 innych pracowników oświaty.

Upowszechnienie informacji dotyczących oferty programowej Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Łomży dwa razy w roku będzie wydawany „Informator
o formach doskonalenia nauczycieli”, a na bieżąco te informacje będą publikowane
na 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
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Zadanie

Sposób realizacji
•

Współpraca z Kuratorium
Oświaty w zakresie realizacji
spójnego systemu doskonalenia
nauczycieli

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

Termin
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Uwagi/Osoby
Odpowiedzialny
współpracujące

Na bieżąco

•

Przygotowanie oferty edukacyjnej
uwzględniającej priorytety MEN
i KO

•

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

Nauczycielekonsultanci

Z. Kossakowski

Nauczycielekonsultanci

K. Openchowska

Nauczycielekonsultanci

Z. Kossakowski

Nauczycielekonsultanci

Listopad 2010 r.

•

Wymiana materiałów
organizacyjnych, programowych
i metodycznych służących
doskonaleniu nauczycieli, m.in.
Informatorów ODN, sprawozdań
z realizacji zadań zleconych oraz
kursów kwalifikacyjnych

•

Udział dyrektora i konsultantów w Rok 2010
przedsięwzięciach organizowanych
przez KO: konkursy przedmiotowe,
konferencje, prace w zespołach
zadaniowych

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

Sposób realizacji
•

Informowanie nauczycieli
o nowościach i zmianach

•
Wspieranie inicjatyw metodycznych
w szkołach i placówkach

Termin

Organizacja spotkań edukacyjnych Czerwiecw czterech miastach powiatowych wrzesień 2010
naszego regionu – konferencje
rejonowe: prezentacja oferty
programowej placówki, priorytetów
MEN i KO, nowości wydawniczych,
metodycznych i merytorycznych

Organizowanie konsultacji
zespołowych i indywidualnych

Wg potrzeb
środowisk
lokalnychzamówienie

Odpowiedzialny
Z. Kossakowski

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczycielekonsultanci

M. Ferenc
T. Kicała

Konsultanci

Liderzy WDN
w szkołach
i placówkach
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Zadanie

Sposób realizacji
•

Wspieranie inicjatyw metodycznych
w szkołach i placówkach

Termin

Prowadzenie spotkań cyklicznych Cyklicznie (kilka
spotkań
w ramach Klubów Nauczycieli:
w semestrze)
Innowatorów, Chemików,
Matematyków, Polonistów,
Wychowawców, Klub Nauczycieli
wychowania do życia w rodzinie
i Klub Nauczyciela Profilaktyka,
Klub Nauczyciela Zawodu
•
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Uwagi/Osoby
Odpowiedzialny
współpracujące
Kierownicy Klubów:
M. Ferenc, D. Kozioł,
J. Pieczywek,
J. Szkop,
J. Boryszewska,
H. Waszkiewicz,
I. Puciłowska

Na zgłoszenie NauczycieleRecenzowanie programów
opracowanych przez nauczycieli, dyrektorów szkół konsultanci zgodnie
i placówek
ze specjalizacją
wydawanie opinii
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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 – Danuta Lasek
Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Wspieranie działań samorządów
w zakresie tworzenia systemu
doradztwa przywarsztatowego

•

Opiniowanie kandydatów na
doradców metodycznych

Wg potrzeb

Z. Kossakowski

Szkolenia dla doradców

•

Przesyłanie oferty doskonalenia
dla doradców metodycznych
do Jednostek Samorządu
Terytorialnego

Rok 2010

T. Kicała

Współpraca z zespołem doradców
metodycznych miasta Łomży

•

Narady konsultantów ODN
i doradców w sprawie oferty dla
nauczycieli

Po powstaniu Z. Kossakowski
takiego zespołu
D. Lasek

•

Określenie zasad i warunków
wspólnych działań

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczycielekonsultanci

Nauczycielekonsultanci

12 S t r o n a

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010
Zadanie

Pomoc doradcom metodycznym
w skutecznej i pełnej realizacji ich
zadań

Sposób realizacji

Termin

•

Indywidualne wsparcie przez
konsultanta działań doradcy.

•

Popularyzacja oferty edukacyjnej Rok 2010
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

Rok 2010

Na bieżąco

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Nauczycielekonsultanci

Nauczycielekonsultanci

W. Sidor

D. Lasek

J. Simon

Nauczycielekonsultanci

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 2010
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. Puciłowskaszkolnictwo
zawodowe

•

Wspomaganie szkół w realizacji
funkcji wychowawczej

•

Wsparcie w pisaniu wniosków do
funduszy unijnych

•

Wsparcie szkół w wykorzystaniu
wyników egzaminów zewnętrznych
oraz pomiarów EWD

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczyciele
konsultanci

J. Boryszewska
i H. Waszkiewicz
M. Rafalska
D. Kozioł
i J. Szkop
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Zadanie

Sposób realizacji

Termin
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Uwagi/Osoby
Odpowiedzialny
współpracujące

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

•

Udzielanie konsultacji indywidualnych Rok 2010

J. Arcimowicz

Nauczycielekonsultanci
Nauczyciele doradcy

Organizowanie wymiany
doświadczeń i dyskusji w gronie
specjalistów

•

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Wiosna
i jesień
Oświatowych
2010

J. Arcimowicz

Kierownictwo
i wizytatorzy
Kuratorium Oświaty

•

Prowadzenie kursu kwalifikacyjnego Rok 2010
z zakresu organizacji i zarządzania
w oświacie

J. Arcimowicz

Nauczyciele –
konsultanci

Przygotowanie nowej kadry
do zarządzania oświatą

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, Dorota Kozioł
Zadanie
Wspieranie procesu powstawania
i realizacji planów rozwoju
zawodowego i materiałów własnych
nauczycieli

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny Uwagi/Osoby
współpracujące

•

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

Rok 2010

J. Szkop
i D. Kozioł

•

Udzielanie konsultacji
nauczycielom projektującym
i realizującym programy
edukacyjne

Rok 2010

Nauczyciele konsultanci

16 S t r o n a

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010
Zadanie
Popularyzacja wiedzy z zakresu
procedur awansu zawodowego
nauczycieli

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

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny Uwagi/Osoby
współpracujące

•

Udzielanie konsultacji z zakresu
dokumentacji awansu
zawodowego nauczycieli

Na bieżąco

Konsultanci eksperci ds.
awansu (lista
MEN)

•

Organizowanie szkoleń
związanych z awansem,
prowadzonych przez
konsultantów ODN

Zgodnie z ofertą
programową na
rok 2010

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 prośbę
W. Sidor
zainteresowanych

•

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

i D. Kozioł

Nauczyciele
-konsultanci

Tylko materiały
po recenzji
właściwego
konsultanta

Nauczyciele
-konsultanci

17 S t r o n a

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010

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 2010

Nauczycielekonsultanci

•

Rok 2010
Przekazywanie informacji
z zakresu swojej specjalności
podczas konsultacji oraz realizacji
oferty szkoleniowej konsultanta

Nauczycielekonsultanci

•

Informowanie o możliwościach
udziału w międzynarodowych
programach edukacyjnych

Rok 2010

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 promocji
osiągnięć dyrektorom szkół
i placówek oświatowych,
nauczycielom oraz pracownikom
organów prowadzących
i nadzorujących

Sposób realizacji

Termin

•

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

•

Przekazywanie dokumentacji
zrealizowanych form
do Kuratorium Oświaty
w Białymstoku

•

Publikowanie materiałów
na stronie internetowej ośrodka

•

Upowszechnianie, prezentowanie
„dobrych praktyk” podczas dużych
konferencji

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010
Uwagi/Osoby
Odpowiedzialny
współpracujące
Z. Kossakowski
Nauczyciele
-konsultanci

Po ogłoszeniu
przetargu.

Kierownicy projektów

Na bieżąco

Kierownicy form

Kuratorium
Oświaty
w Białymstoku
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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

Szkolenia w szkołach w ramach
WDN.

Sposób realizacji

Termin

•

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

•

Pomoc w opracowywaniu
programów innowacyjnych

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

M. Ferenc

Nauczycielekonsultanci

•

Opieka merytoryczna nad
innowacjami realizowanymi
w roku szkolnym 2009/ 2010

Wg potrzeb

•

Upowszechnianie nowatorskich
inicjatyw poprzez publikacje
na stronie internetowej ODN

Na bieżąco

Nauczycielekonsultanci

•

Opiniowanie programów
i materiałów innowacyjnych

Rok 2010

Nauczyciele
-konsultanci

•

Przekazywanie nauczycielom
wiedzy i konsultowanie
wdrażanych innowacji

Rok 2010

Nauczyciele
-konsultanci

W. Sidor
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Zadanie
Szkolenia w ramach projektu
systemowego MEN
i CODN „Wdrażanie podstawy
programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach
szkół” finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 3.3” – komponent
„Zmiana Programowa- Szkolenia
Metodyczne dla Nauczycieli”

Sposób realizacji

•

Opracowanie szczegółowych
programów i materiałów oraz
harmonogramów

•

Przeszkolenie nauczycieli w
rejonie działania ODN (powiaty
kolneński, łomżyński, zambrowski
i wysokomazowiecki)

Termin
Wg terminarza
w ofercie:
I-VI i IX-XII
2010

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010
Uwagi/Osoby
Odpowiedzialny
współpracujące
Uczestnicy szkolenia
w Centralnym Ośrodku
Doskonalenia
Nauczycieli dla
wojewódzkich
ekspertów
przedmiotowych:
D. Dąbrowska,
D. Lasek, B. Zgrzywa,
D. Kozioł
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Obszar 8. Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu obiegu informacji pedagogicznej
Koordynator realizacji zadań w obszarze – Bożenna 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 2010

J. Simon

Rok 2010

Nauczyciele konsultanci

Uwagi/Osoby
współpracujące

W. Sidor
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Rozwój systemu obiegu informacji
pomiędzy ODN i placówkami

•

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”

Rok 2010

B. Kossakowska

T. Kicała

W. Sidor
T. Kicała,
K. Śmiarowski

23 S t r o n a

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010

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

Termin

Odpowiedzialny

Współpraca z Centralnym
Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli

•

Udział w programach CODN

•

Opracowanie i opiniowanie
materiałów

Współpraca z Centralną
i Okręgową Komisją
Egzaminacyjną

•

Udział w programach CKE, OKE Rok 2010

Współpraca z Centrum
Metodycznym Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

•

Udział w programach CMPP-P

Rok 2010

D. Momot
J. Boryszewska
M. Ferenc
B. Kossakowska

Ośrodkiem Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów

•

Udział w projekcie „Trener w
edukacji wczesnoszkolnej”

Rok 2010

B. Kossakowska

Rok 2010

Uwagi/Osoby
współpracujące

Z. Kossakowski

Nauczyciele
konsultanci,

M. Ferenc
J. Szkop
D. Dąbrowska
D. Kozioł

Nauczyciele
konsultanci,
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Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010
Uwagi/Osoby
Odpowiedzialny
współpracujące

Współpraca z Krajowym Ośrodkiem
Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej

•

Udział w programach KOWEZiU Rok 2010

•

Opracowanie i opiniowanie
materiałów

Współpraca z Pedagogiczną
Biblioteka w Łomży

•

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

Współpraca z Nauczycielskim
Kolegium Języków Obcych

•

Pozyskiwanie kadry
do prowadzenia zajęć

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

•

Rok 2010
Konsultacje w zakresie
opracowania programów kursów
i materiałów dydaktycznych

Kierownicy kursów

•

Pozyskiwanie kadry do
prowadzenie zajęć na kursach
ODN

Rok 2010

Kierownicy kursów

I. Puciłowska

Nauczyciele
konsultanci

Rok 2010

J. Simon

Dyrektor
bibliotekiH. Brześkiewicz

Rok 2010

J. Simon

Dyrektor NKJO
Iwona Gałczyk
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Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010
Uwagi/Osoby
Odpowiedzialny
współpracujące

Współpraca z Diecezjalnym
Wyższym Seminarium Duchownym
w Łomży

•

Zajęcia z zakresu planowania
pracy nauczyciela religii

Rok 2010

E. Osewska

Współpraca z Polską Radą
Ekumeniczną

•

Rok 2010
Współorganizowanie wymiany
katechetycznej między Kościołami
skupionymi w PRE

E. Osewska

Współpraca z Wydziałem
Katechetycznym Kurii Diecezji
Łomżyńskiej

• Szkolenia wizytatorów,

Rok 2010

E. Osewska

Współpraca z Biurem Edukacji IPN

•

Wspólne przedsięwzięcia
edukacyjne

Rok 2010

B. Zgrzywa

Współpraca z Poradniami
Psychologiczno-Pedagogiczną

•

Organizacja szkoleń nauczycieli

Rok 2010

H. Waszkiewicz

Współpraca z Centrum Edukacji
Obywatelskiej

•

Wspólne przedsięwzięcia
edukacyjne

Rok 2010

M. Rafalska

Współpraca z Fundacją
im. St. Batorego

•

Wspólne przedsięwzięcia
edukacyjne

Rok 2010

M. Rafalska

konsultacje indywidualne

Dyrektorzy
Poradni
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Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010
Uwagi/Osoby
Odpowiedzialny
współpracujące

Współpraca z SpołecznoOświatowym Stowarzyszeniem
Pomocy Pokrzywdzonych i
Niepełnosprawnych „Edukator”

•

Wspólne przedsięwzięcia
edukacyjne

Rok 2010

M. Rafalska

Współpraca z Wyższą Szkołą
Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży

•

Wspólne przedsięwzięcia
edukacyjne

Rok 2010

J. Boryszewska

Współpraca z Wyższą Szkołą
Przedsiębiorczości
im. B. Jańskiego

•

Wspólne przedsięwzięcia
edukacyjne

Rok 2010

J. Boryszewska
M. Ferenc
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Inne zadania
Koordynator działań w tym zakresie – Z. Kossakowski
Zadanie

Sposób realizacji
•

Kontrola

•

•

Termin

kwartalnie
Kontrola kompletności,
poprawności i rytmiczności
dokumentowania i realizacji form
Kontrola zgodności oferty
doskonalenia realizowanej
z zaplanowaną
Ustalanie poziomu spełniania
wymagań wobec placówek
doskonalenia nauczycieli

Z. Kossakowski

Uwagi/Osoby
współpracujące

Wyznaczeni
konsultanci

marzec i listopad
2010
wrzesieńgrudzień 2010

•

Monitoring i ewaluacja form
doskonalenia-systematyczne
prowadzenie ewaluacji szkoleń
zgodnie z wewnętrznymi
procedurami w tym zakresie

•

Podsumowania
Okresowa analiza realizacji zadań
półroczne
wynikających z oferty
(czerwiec,
programowej placówki.
grudzień)

Ewaluacja wewnętrzna

Odpowiedzialny

Na bieżąco

Z. Kossakowski
i kierownicy kursów

Zespół ds. ewaluacji
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Zadanie

Wspomaganie

Sposób realizacji
•

Prowadzenie szkoleń WDN

•

Szkolenia zewnętrzne

•

Diagnoza

Termin
wg. planu

Wg potrzeb
Tutoring dla nowych pracowników konsultantów

•

Rozpoznawanie oczekiwań
i potrzeb klientów aktualnych

•

Rozpoznawanie oczekiwań
i potrzeb potencjalnych klientów

Odpowiedzialny
Z. Kossakowski
Nauczyciele
konsultanci
M. Ferenc

Uwagi/Osoby
współpracujące
Szczegółowe
informacje
w planach
indywidualnych
konsultantów
i planie WDN

Na bieżąco
Zespół ds. diagnozy
analiza ankiet po
formach
doskonalenia
Badania własne
wśród n-li nie
uczestniczących
w szkoleniach
ODN w roku szk.
2009/2010
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•

Zakup nowych środków
audiowizualnych,

•

Zakup przenośnych komputerów i
projektorów,

•

Remont auli ośrodka

•

Rewitalizacja otoczenia ODN-u

•

Przygotowanie wniosków do
konkursów

•

Organizacja przedsięwzięć

•

Dokumentowanie działań zgodnie Rok 2010
z wymogami donatorów

Doskonalenie bazy ośrodka

Opracowanie i wdrażanie
projektów ze środków
pozabudżetowych

Rok 2010

Rok 2010

Plan pracy ODN w Łomży na rok 2010
Z. Kossakowski,
Urząd
I. Sulej
Marszałkowski

Z. Kossakowski

Nauczyciele
konsultanci

Rok 20010

Łomża dn. 7.12.2009

Opracował
Z. Kossakowski
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