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I.

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży działa 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.
 własnego Statutu.

KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI

II.

Misja - tradycja i nowoczesność
Jesteśmy wojewódzką samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na
terenie województwa podlaskiego od 1989 roku.
W

swojej

działalności

wychodzimy

naprzeciw

wyzwaniom

współczesności

i w codziennej pracy łączymy tradycję z nowoczesnością, troszcząc się w ten sposób
o ciągłość i spójność działań edukacyjnych oraz wysoką jakość doskonalenia.
Dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych oferujemy szkolenia
nastawione na doskonalenie umiejętności profesjonalnych i wspieranie rozwoju osobistego.
Wykorzystujemy w ich trakcie wiedzę i umiejętności każdego uczestnika, tworząc atmosferę
sprzyjającą

współpracy,

wymianie

doświadczeń,

realizacji

wspólnych

projektów

edukacyjnych. Naszym celem jest uczynienie z doskonalenia dyrektorów i nauczycieli
uprzywilejowanego pola inicjatyw i twórczego rozwoju. Swoją działalnością, zgodnie
z polityką oświatową państwa, sprzyjamy podniesieniu jakości kształcenia polskich szkół
i placówek oświatowych.
Wizja na lata 2010-2014
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży skutecznie realizuje politykę oświatową
państwa poprzez konstruowanie trafnej oferty szkoleń, uwzględniającej potrzeby dyrektorów
placówek oświatowych i nauczycieli. Wychodząc naprzeciw zmianom w edukacji,
konsultanci ODN proponują bogatą ofertę różnorodnych zajęć, umożliwiających uczestnikom
aktualizację i poszerzenie wiedzy zawodowej oraz doskonalenie i nabywanie kompetencji
pedagogicznych.
Doświadczony

zespół

edukatorów

systematycznie

podnosi

poziom

wiedzy
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i umiejętności oraz pozyskuje specjalistów w środowiskach naukowych i kulturalnych. Swoją
działalnością sprzyja integracji lokalnego środowiska oświatowego wokół wspólnych zadań
edukacyjnych.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży prowadzi ożywioną współpracę
z krajami europejskimi w zakresie nowatorskich działań na rzecz oświaty.
Placówka przystępuje do konkursów na realizację szkoleń ze środków państwowych
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego i odnosi w nich sukcesy. Realizowane
przedsięwzięcia są wysoko oceniane przez uczestników, nadzór pedagogiczny i komisję
oceny projektów reprezentującą Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dostosowana do różnorodnych edukacyjnych potrzeb klientów strona internetowa
umożliwia szeroki dostęp do informacji dotyczących form doskonalenia, materiałów
metodycznych oraz aktualności oświatowych.
ODN w Łomży systematycznie unowocześnia bazę lokalową i wzbogaca wyposażenie
sal dydaktycznych oraz gabinetów pracowników.
STRATEGICZNE CELE DZIAŁANIA
1. Oferta


konstruowanie oferty wynikającej z priorytetów MEN i KO oraz odpowiadającej
potrzebom nauczycieli



realizowanie projektów interdyscyplinarnych



nauczanie na odległość



organizowanie konferencji dotyczących aktualnych problemów w edukacji



współpraca z zespołem doradców metodycznych

2. Kadra


stałe doskonalenie umiejętności



doskonalenie znajomości języków obcych



integracja środowiska oświatowego wokół wspólnych działań na poziomie lokalnym



pozyskiwanie

specjalistów

z

różnych

przedmiotów

w

celu

zapewnienia

komplementarności oferty
3. Organizacja, sprawny przepływ informacji


systematyczne usprawnianie organizacji pracy



sprawne funkcjonowanie baz danych



kontakt z uczestnikami szkoleń za pomocą Internetu

4. Baza
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unowocześnianie i dostosowywanie warunków lokalowych do potrzeb ODN



tworzenie zaplecza socjalnego dla szkoleń

5. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi


nawiązywanie kontaktów ze środowiskami naukowymi, kulturalnymi oraz innymi
prowadzącymi działalność edukacyjną w kraju i za granicą



korzystanie z europejskich funduszy edukacyjnych.

III.

KONSTRUKCJA PLANU NA ROK 2011

Szczegółowe działania zostały przyjęte po analizie kierunków polityki oświatowej
wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Uwzględniliśmy także wyniki własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów ośrodka.
Wzięto również pod uwagę współczesne zmiany w systemie oświaty i działania centralnej
placówki doskonalenia Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.
Wytycznymi o szczególnej randze były ogłoszone przez MEN podstawowe kierunki
realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym:
1. Kontynuowanie realizacji projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu
nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II”
2. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku obowiązku
szkolnego.
3. Rządowy program „Radosna szkoła”.
4. Wdrażanie reformy programowej.
5. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
6. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły
podstawowej.
7. Podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym.
8. Kontynuowanie prac nad reforma kształcenia zawodowego .
9. Wspieranie integracji cudzoziemców w polskim systemie oświaty.
Planując pracę w 2011 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:
Do

skonstruowanego

planu

pracy

włączyliśmy

także

zadania

związane
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z rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym kontroli KO:
Wnioski z kontroli planowych
1. Ponad 90% kontrolowanych placówek właściwie realizuje prawa dziecka pięcioletniego do
rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Prawie 84% kontrolowanych dyrektorów szkół prawidłowo prowadzi nadzór nad realizacja
przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Mimo to
w 23 przypadkach wydano zalecenia, które dotyczyły
- niepoinformowania dyrektorów szkół obwodowych o spełnianiu przez dziecko
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego;
- nieprawidłowości w prowadzeniu księgi ewidencji dzieci;
3. W48% kontrolowanych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów stwierdzono
niezgodności z prawem w arkuszach ocen. Wydano 172 zalecenia, które w szczególności
dotyczyły:
- nieprawidłowości dokonywania sprostowania błędów i omyłek;
- prowadzenia księgi arkuszy ocen;
4. Opinie wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w czterech przypadkach
nie zawierały wszystkich określonych w rozporządzeniu elementów.
5. W pozostałych kontrolowanych jednostkach niezgodności z prawem stwierdzono w
pojedynczych przypadkach.
Wnioski z kontroli doraźnych:
1. W szkołach nie są przestrzegane przepisy dotyczące wewnątrzszkolnego oceniania
uczniów.
2. Brak należytego nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania,
wychowania i opieki.
3. Dyrektorzy szkół i placówek nie wykonują żądań z zakresu nadzoru pedagogicznego
zgodnie z rozporządzeniem.
4. W planowaniu WDN nie są uwzględniane w wystarczającym stopniu potrzeby występujące
w szkołach i placówkach.
5. Nie są realizowane wszystkie zadania dotyczące realizacji nowej podstawy programowej.

W planowaniu działań ODN na rok 2011 uwzględniliśmy również wnioski z diagnozy
potrzeb i oczekiwań przeprowadzonej w okresie I-V 2010 r. Podsumowanie wyników z tych
badań pozwoliło na wyodrębnienie oczekiwanej organizacji i problematyki szkoleń.
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W sumie w badaniach wzięło udział 905 nauczycieli. Z uzyskanych informacji widać, że
największą popularnością cieszą się krótkie 8 godzinne warsztaty oraz kursy kwalifikacyjne.
Wysoko oceniono także przydatność takich form jak krótkie kursy doskonalące, warsztaty
i konferencje. Wśród form, których przydatność oceniona została najniżej znalazły się kluby
i szkolenia e-learningowe. Preferowanymi terminami spotkań są dni powszednie, natomiast
na drugim miejscu znalazły się soboty i na końcu niedziele oraz ferie zimowe. Badani klienci
ODN przy wyborze szkolenia kierują się przede wszystkim tematyką, w drugim rzędzie
terminem realizacji i czasem trwania szkolenia, a najmniej ważna jest dla nich cena.
Zagdanienia i problematyka, która interesuje nauczycieli to, kolejno wg liczby wyborów,
metodyka nauczania, innowacje pedagogiczne, wiedza przedmiotowa, projektowanie pracy
wychowawczej, umiejętności psychologiczne, indywidualizacja procesu wychowania
i nauczania, współpraca szkoły z rodzicami, wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej,
edukacja

artystyczna,

egzaminy

zewnętrzne,

opracowywanie

szkolnych

projektów

edukacyjnych, pomiar dydaktyczny, awans zawodowy, praca metodą projektu, emisja głosu,
zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek dzieci i młodzieży, edukacja prawna, kompetencje
informatyczne, kształcenie zawodowe, diagnoza przedszkolna, etyka zawodowa, edukacja
międzykulturowa, kształtowanie postawy prospołecznej i obywatelskiej, edukacja globalna.
Oczekują, aby prowadzący przekazywali im prezentacje multimedialne w formie wydruku.
Chcieliby również, aby do ich rąk trafiały materiały wypracowane w trakcie warsztatów.
W roku 2011 ośrodek przedstawi aktualne propozycje w „Informatorze o formach
doskonalenia nauczycieli”, a na bieżąco te informacje będą publikowane na stronie
internetowej www.odnlomza.pl. W skład oferty szkoleniowej wejdą:


kursy kwalifikacyjne;



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, poświęcone prezentacji aktualnej oferty ODN
i wydawnictw oraz omówieniu bieżących spraw oświatowych;



konsultacje indywidualne i zbiorowe;



konferencje, seminaria – realizowane we współpracy z organizacjami działającymi
na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami;
Strona | 7

PLAN PRACY ODN W ŁOMŻY NA ROK 2011



cykle spotkań w grupach przedmiotowych lub problemowych tzw. Kluby Nauczyciela.
Konkretne działania skierowane będą do różnych adresatów:

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

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE PLACÓWKI NA PODSTAWIE ZADAŃ GŁÓWNYCH UWZGLĘDNIONYCH
W STATUCIE ODN

Obszar 1. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w opracowaniu priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli
w województwie
Koordynator realizacji zadań w obszarze – Dyrektor ODN mgr Z. Kossakowski
Zadanie

Sposób realizacji
 Analiza dokumentów Ministra Edukacji
Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora
Oświaty określających kierunki polityki
oświatowej

Współpraca z Kuratorium Oświaty
w zakresie realizacji spójnego
systemu doskonalenia nauczycieli

 Przygotowanie oferty edukacyjnej
uwzględniającej priorytety MEN
i KO
 Udział w organizowanej przez KO
diagnozie potrzeb w zakresie
doskonalenia ich umiejętności
zawodowych nauczycieli województwa
podlaskiego

Termin

Czerwiec i
listopad 2011 r.

Na bieżąco

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Nauczycielekonsultanci

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Nauczycielekonsultanci
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Sposób realizacji

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące



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

Pracownik
administracyjny
K. Openchowska

Nauczycielekonsultanci



Wg terminarza
Udział dyrektora i konsultantów
w przedsięwzięciach organizowanych KO
przez KO typu konkursy przedmiotowe
i konferencje wojewódzkie, praca
w zespołach zadaniowych

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Nauczycielekonsultanci



Realizacja zadań w zakresie
doskonalenia nauczycieli zleconych
przez Kuratorium Oświaty

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Nauczycielekonsultanci

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 – Kierownik Pracowni Wspomagania Szkoły mgr Dorota Dąbrowska
Sposób realizacji

Zadanie

Termin

Informowanie nauczycieli
o nowościach i zmianach.

 Organizacja konferencji rejonowych
poświęconych prezentacji oferty
programowej placówki, priorytetów
MEN i KO, nowości wydawniczych,
metodycznych i merytorycznych

Czerwiecwrzesień 2010

Wspieranie inicjatyw metodycznych
w szkołach i placówkach.



Organizowanie konsultacji
zespołowych i indywidualnych

Wg potrzeb
lokalnychzamówienie



Cyklicznie (kilka
Prowadzenie spotkań cyklicznych
spotkań
w ramach klubów np. Chemików,
w semestrze)
Matematyków, Polonistów,
Wychowawców, Nauczycieli
wychowania do życia
w rodzinie, Nauczyciela Profilaktyka,
Nauczyciela Zawodu.

Wspieranie nowatorstwa
pedagogicznego.


Opracowanie opinii o programach
opracowanych przez nauczycieli

Odpowiedzialny
Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczycielekonsultanci

Pracownik administracji
T. Kicała
Wszyscy konsultanci

Liderzy WDN
w szkołach
i placówkach

Kierownicy Klubów:
dr J. Boryszewska,
D. Kozioł,
J. Pieczywek,
J. Szkop,
H. Waszkiewicz,
I. Puciłowska

Na zgłoszenie
Konsultanci zgodnie
dyrektorów szkół ze specjalizacją
i placówek
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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 – konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej mgr Danuta Lasek
Sposób realizacji

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

Wspieranie działań samorządów
w zakresie tworzenia systemu
doradztwa przywarsztatowego



Opiniowanie kandydatów na
doradców metodycznych

Wg potrzeb

Szkolenia dla doradców



Przesyłanie oferty doskonalenia
dla doradców metodycznych
do Jednostek Samorządu
Terytorialnego

Styczeń i sierpień Pracownik administracji
2011
T. Kicała

Współpraca z zespołem doradców
metodycznych miasta Łomży



Narady konsultantów ODN
i doradców w sprawie oferty dla
nauczycieli

Po powstaniu
takiego zespołu

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Uwagi/Osoby
współpracujące
Nauczycielekonsultanci

Nauczycielekonsultanci

D. Lasek


Zadanie

Określenie zasad i warunków
wspólnych działań

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące
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Sposób realizacji

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny



Indywidualne wsparcie przez
konsultanta działań doradcy.



Popularyzacja oferty edukacyjnej
doradców metodycznych poprzez
publikację informacji
w wydawnictwach ODN

Rok 2011

Nauczycielekonsultanci



Pomoc w opracowaniu i/lub
prowadzeniu dokumentacji

Na bieżąco

D. Lasek

Pomoc doradcom metodycznym
w skutecznej i pełnej realizacji
ich zadań

Rok 2011

Uwagi/Osoby
współpracujące

Nauczycielekonsultanci

Dyrektor ODN
mgr Z. Kossakowski
Pracownik
administracji
T. Kicała
Specjalista ds
języków obcych mgr
J. Simon



Uczestnictwo w spotkaniach
organizowanych przez doradców
metodycznych dla nauczycieli

Rok 2011

Nauczycielekonsultanci

Formy wg potrzeb:
np. superwizowanie,
hospitacja
koleżeńska, wsparcie
w prowadzeniu zajęć
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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 – Konsultant ds. kadry kierowniczej dr Janina Arcimowicz
Sposób realizacji

Zadanie

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w
zakresie organizacji
i zarządzania oświatą

Termin

Odpowiedzialny



Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań
dyrektorów w zakresie ich rozwoju
zawodowego



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



Wspomaganie szkół w realizacji funkcji
wychowawczej

Dr J. Boryszewska
H. Waszkiewicz



Wsparcie w pisaniu wniosków do
funduszy unijnych

M. Rafalska



Wsparcie szkół w wykorzystaniu
wyników egzaminów zewnętrznych oraz
pomiarów EWD

Rok 2011

Uwagi/Osoby
współpracujące

Dr J. Arcimowicz –
Nauczyciele
szkolnictwo ogólne
konsultanci
i mgr I. Puciłowskaszkolnictwo zawodowe

D. Kozioł,
M. Ferenc
J. Szkop
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Sposób realizacji

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

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



Udzielanie konsultacji indywidualnych

Rok 2011

Organizowanie wymiany doświadczeń
i dyskusji w gronie specjalistów



Forum Dyrektorów Szkół i Placówek
Oświatowych

Wiosna
dr J. Arcimowicz
i jesień 2011

Kierownictwo
i wizytatorzy
Kuratorium Oświaty



Prowadzenie kursu kwalifikacyjnego
z zakresu organizacji i zarządzania
w oświacie

Rok 2011

Nauczyciele –
konsultanci

Przygotowanie nowej kadry
do zarządzania oświatą

dr J. Arcimowicz

dr J. Arcimowicz

Nauczycielekonsultanci
Nauczyciele - doradcy

Edukatorzy i eksperci
współpracujący
z ODN
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Obszar 5. Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Koordynatorki realizacji zadań w obszarze – konsultant ds. edukacji humanistycznej mgr Joanna Szkop, konsultant ds. edukacji
przyrodniczej mgr Dorota Kozioł
Sposób realizacji

Zadanie

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

Popularyzacja wiedzy z zakresu
procedur awansu zawodowego
nauczycieli

Termin



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



Udzielanie konsultacji nauczycielom Rok 2011
projektującym i realizującym
programy edukacyjne



Udzielanie konsultacji z zakresu
dokumentacji awansu zawodowego
nauczycieli

Rok 2011

Na bieżąco

Odpowiedzialny Uwagi/Osoby
współpracujące
J. Szkop
D. Kozioł

Nauczyciele konsultanci

Konsultanci eksperci ds. awansu:
Z. Kossakowski,
J. Szkop,
D. Lasek, D. Momot
D. Kozioł,
B. Kossakowska,
M. Ferenc,
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Sposób realizacji

Zadanie

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

Termin

Odpowiedzialny Uwagi/Osoby
współpracujące



Organizowanie szkoleń związanych Zgodnie z ofertą J. Szkop
programową na D. Kozioł
z awansem, prowadzonych przez
rok 2011
konsultantów ODN



Gromadzenie, opracowywanie
i udostępnianie materiałów
dotyczących awansu zawodowego
nauczycieli



p. S. Dymko
Publikowanie na stronie internetowej Na prośbę
zainteresowanych
ODN materiałów wypracowanych
przez nauczycieli w ramach awansu
zawodowego

Tylko materiały
po recenzji właściwego
konsultanta



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

Nauczyciele konsultanci

Na bieżąco

J. Szkop
D. Kozioł

Nauczyciele konsultanci
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Obszar 6. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli
Koordynator realizacji zadań w obszarze – Kierownik Pracowni Wspomagania Szkoły mgr Dorota Dąbrowska
Sposób realizacji

Zadanie


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

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

D. Dąbrowska

Organizacja i realizacja
przedsięwzięć i projektów
zespołowych w zakresie
doskonalenia nauczycieli

Rok 2011



Organizacja i prowadzenie
konferencji i seminariów dla
nauczycieli

Rok 2011

Nauczycielekonsultanci



Rok 2011
Przekazywanie informacji
z zakresu swojej specjalności podczas
konsultacji oraz realizacji oferty
szkoleniowej konsultanta

Nauczycielekonsultanci



Informowanie o możliwościach
udziału w międzynarodowych
programach edukacyjnych

Dr hab. E. Osewska

Nauczyciele konsultanci

Rok 2011

Szczegółowa
tematyka
w indywidualnych
planach konsultantów

Nauczyciele konsultanci

M. Rafalska
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Sposób realizacji

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



Opracowanie programów i ich
realizacja po ogłoszeniu wyników
konkursu



Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Po ogłoszeniu
konkursu

Dyrektor ODN
Kuratorium Oświaty
mgr Z. Kossakowski w Białymstoku

Przekazywanie dokumentacji
zrealizowanych form
do Kuratorium Oświaty
w Białymstoku

Po ogłoszeniu
przetargu.

Nauczyciele konsultanci



Publikowanie materiałów
na stronie internetowej ośrodka

Na bieżąco



Upowszechnianie, prezentowanie
„dobrych praktyk” podczas dużych
konferencji

Kierownicy projektów
Kierownicy form
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Obszar 7.

Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli

Koordynator realizacji zadań w obszarze – kierownik Pracowni Technologii Informacyjnej mgr Maria Ferenc
Sposób realizacji

Zadanie

Wspieranie nowatorskich inicjatyw
oraz samokształcenia
i doskonalenia nauczycieli

Szkolenia w szkołach w ramach WDN.



Projektowanie i organizowanie
szkoleń dotyczących działalności
innowacyjnej szkół i placówek



Pomoc w opracowywaniu
programów innowacyjnych



Opieka merytoryczna nad
innowacjami realizowanymi
w roku 2011



Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Wg potrzeb

M. Ferenc

Wg potrzeb

Nauczyciele- konsultanci

Upowszechnianie nowatorskich
inicjatyw poprzez publikacje
na stronie internetowej ODN

Na bieżąco

Nauczyciele- konsultanci S. Dymko



Opiniowanie programów
i materiałów innowacyjnych

Rok 2011

Nauczyciele -konsultanci



Przekazywanie nauczycielom wiedzy
Rok 2011
i konsultowanie wdrażanych
innowacji

Nauczyciele -konsultanci
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Sposób realizacji

Zadanie

Szkolenia rad pedagogicznych
z zakresu gimnazjalnego projektu
edukacyjnego.



Opracowanie scenariusza
i prezentacji multimedialnej.



Realizacja zamówień na szkolenia
w terenie.

Termin
I-VI 2011

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Konsultanci:
dr J. Boryszewska
D. Dąbrowska,
I. Pieczywek,
J. Marek,
D. Lasek,
B. Zgrzywa,
D. Kozioł
M. Rafalska

Strona | 21

PLAN PRACY ODN W ŁOMŻY NA ROK 2011

Obszar 8.

Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu obiegu informacji pedagogicznej

Koordynator realizacji zadań w obszarze – konsultant ds. edukacji informatycznej mgr Bożenna Kossakowska
Sposób realizacji

Zadanie


Systematyczne gromadzenie publikacji, Rok 2011
informatorów o formach doskonalenia,
folderów, materiałów reklamowych
i katalogów publikacji wydanych przez
ORE i ośrodki doskonalenia nauczycieli
w kraju



Katalogowanie, przechowywanie
i wypożyczanie księgozbioru
z biblioteczki ODN



Rok 2011
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
www.odnlomza.pl

Prowadzenie banku informacji
pedagogicznej

Upowszechnianie dorobku szkół
i placówek

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Specjalista ds. języków
obcych J. Simon

Nauczyciele konsultanci

S. Dymko
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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

Rok 2011

B. Kossakowska



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



Comiesięczna M. Ferenc
Redakcja tekstów dotyczących
problematyki oświatowej w kontekście aktualizacja
lokalnym do publikacji
na www.odnlomza.pl

Wydawnictwo internetowe


Pracownik
administracyjny
T. Kicała
S. Dymko
Specjalista poligrafii
K. Śmiarowski

Wszyscy konsultanci
Specjalista ds.
technologii informacyjnej S. Dymko

Systematyczna publikacja
w.w. materiałów
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Obszar 9. Współpraca ze szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami i innymi placówkami oświatowymi
Koordynatorki realizacji zadań w obszarze – konsultant ds. katechezy dr hab. Elżbieta Osewska
Sposób realizacji

Zadanie


Udział w programach ORE



Opracowanie i opiniowanie
materiałów

Współpraca z Centralną
i Okręgową Komisją Egzaminacyjną



Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i
Zastosowań Komputerów

Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju
Edukacji w Warszawie

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Rok 2011

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Nauczyciele
konsultanci,

Udział w programach CKE, OKE

Rok 2011

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

Nauczyciele
konsultanci,



Udział w projektach edukacyjnych

Rok 2011

B. Kossakowska

Współpraca z Krajowym Ośrodkiem
Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej



Udział w programach KOWEZiU

Rok 2010

I. Puciłowska



Opracowanie i opiniowanie
materiałów

Współpraca z Pedagogiczną Biblioteką
w Łomży



Pozyskiwanie kadry do prowadzenia Rok 2011
zajęć na kursie kwalifikacyjnym
z bibliotekoznawstwa, wymiana
publikacji

Nauczyciele
konsultanci

Specjalista ds. języków Dyrektor biblioteki
obcych J. Simon
H. Brześkiewicz
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Sposób realizacji

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

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



Konsultacje w zakresie opracowania Rok 2011
programów kursów i materiałów
dydaktycznych

Kierownicy kursów



Pozyskiwanie kadry do prowadzenia Rok 2011
zajęć na kursach ODN

Kierownicy kursów

Współpraca z Diecezjalnym Wyższym
Seminarium Duchownym w Łomży



Zajęcia z zakresu planowania pracy Rok 2011
nauczyciela religii

Dr hab. E. Osewska

Współpraca z Polską Radą
Ekumeniczną



Współorganizowanie wymiany
katechetycznej między Kościołami
skupionymi w PRE

Rok 2011

Dr hab. E. Osewska

Współpraca z Wydziałem
Katechetycznym Kurii Diecezji
Łomżyńskiej



Szkolenia wizytatorów, konsultacje
indywidualne

Rok 2011

Dr hab. E. Osewska

Współpraca z Biurem Edukacji IPN



Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne Rok 2011

Rok 2011

Uwagi/Osoby
współpracujące

Specjalista ds. języków Dyrektor NKJO
obcych mgr J. Simon
Iwona Gałczyk

B. Zgrzywa
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Sposób realizacji

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

Współpraca z Poradniami
Psychologiczno-Pedagogicznymi



Organizacja szkoleń nauczycieli

Współpraca z Centrum Edukacji
Obywatelskiej



Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne Rok 2011

M. Rafalska

Współpraca z Fundacją
im. St. Batorego



Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne Rok 2011

M. Rafalska

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



Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne Rok 2011

M. Rafalska

Współpraca z Wyższą Szkołą
Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży



Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne Rok 2011

Dr J. Boryszewska

Współpraca z Wyższą Szkołą
Przedsiębiorczości
im. B. Jańskiego



Wspólne przedsięwzięcia edukacyjne Rok 2011

Dr J. Boryszewska
M. Ferenc

Rok 2011

H. Waszkiewicz

Uwagi/Osoby
współpracujące
Dyrektorzy
Poradni
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Inne zadania
Koordynator działań w tym zakresie – konsultant ds. szkolnictwa zawodowego mgr Iwona Puciłowska
Sposób realizacji

Zadanie

Kontrola

Ewaluacja wewnętrzna

Termin



Kontrola kompletności, poprawności i kwartalnie
rytmiczności dokumentowania
i realizacji form



Kontrola zgodności oferty
doskonalenia realizowanej
z zaplanowaną

marzec i listopad
2011



Ustalanie poziomu spełniania
wymagań wobec placówek
doskonalenia nauczycieli

wrzesień- grudzień
2011



Monitoring i ewaluacja form
doskonalenia-systematyczne
prowadzenie ewaluacji szkoleń
zgodnie z wewnętrznymi procedurą

Na bieżąco



Czerwiec-grudzień
Ewaluacja spełniania wymagań MEN- 2011
obszar drugi „Procesy zachodzące
w placówce”

Odpowiedzialny

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Uwagi/Osoby
współpracujące
Wyznaczeni
konsultanci

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski
i kierownicy kursów
Zespół ds. ewaluacji:
dr hab. E. Osewska,
M. Ferenc
D. Momot,
B. Kossakowska
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Sposób realizacji

Zadanie

Wspomaganie

Diagnoza

Opracowanie i wdrażanie projektów
ze środków pozabudżetowych EFS itp.

Termin



Prowadzenie szkoleń WDN

wg planu



Szkolenia zewnętrzne

Wg potrzeb
konsultantów



Tutoring dla nowych pracowników



Rozpoznawanie oczekiwań
i potrzeb klientów aktualnych



Rozpoznawanie oczekiwań
i potrzeb potencjalnych klientów



Przygotowanie wniosków
o konkursów POKL itp.



Organizacja przedsięwzięć



Dokumentowanie i rozliczenie działań
zgodnie z wymogami
kwalifikowalności

Odpowiedzialny

Uwagi/Osoby
współpracujące

Szczegółowe
informacje
w planach
Nauczyciele konsultanci indywidualnych
konsultantów
M. Ferenc
i planie WDN
Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Na bieżąco analiza Zespół ds. diagnozy:
ankiet po formach dr J. Boryszewska,
doskonalenia
I. Puciłowska,
J. Marek
Badania własne
ODN – IX-XII 2011
Rok 2011

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Nauczyciele
konsultanci
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Rok 2011

Dyrektor ODN
Z. Kossakowski

Księgowa

Modernizacja bazy ośrodka i
wyposażenia

Łomża dn. 29.10.2010

Opracował
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