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WSTĘP 

ODN w Łomży działa zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MEN w 

sprawie palcówek doskonalenia, Statutem ośrodka i aktualnym Planem pracy, który 

był przedstawiony organowi prowadzącemu w obowiązującym terminie i 

zatwierdzony przez niego do realizacji. 

Stworzoną na okres wrzesień 2013 - sierpień 2014 ofertę doskonalenia 

skierowaliśmy do kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli na podstawie własnych 

diagnoz oraz analizy dokumentów MEN i KO wytyczających priorytety polityki 

oświatowej. Wiele form zorganizowano dodatkowo w reakcji na pojawiające się 

oczekiwania lub możliwości, m.in. powstałe w ramach współpracy i partnerstwa z 

lokalnymi instytucjami oświatowymi. 

Typowymi formami działalności ODN w okresie IX 2013-VIII 2014 r. były: 

 doskonalenie zawodowe w różnorodnych formach - warsztaty, kursy 

doskonalące, seminaria i konferencje oraz spotkania z wydawnictwami dla 

nauczycieli różnych specjalności i etapów edukacji, 

 kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoje uprawnienia, 

 kluby nauczycielskie, w rozumieniu nowego systemu doskonalenia sieci 

współpracy i samokształcenia, 

 konsultacje indywidualne, których założeniem było wspieranie nauczycieli w 

zakresie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, 

 pomoc dla nauczycieli innowatorów oraz piszących prace dyplomowe poprzez, 

opiniowanie programów autorskich i doradztwo, 

 udostępnianie zasobów Biblioteki ODN: filmów, materiałów dydaktycznych, 

książek i czasopism, 

 prezentację bieżącej oferty wydawnictw pedagogicznych w formie stałych 

i okolicznościowych wystaw oraz spotkań z przedstawicielami tych instytucji. 

W niniejszym sprawozdaniu podane są informacje dotyczące zrealizowanych 

obowiązkowych zadań, uwzględnionych w szczegółowych działaniach Planu pracy 

ośrodka oraz wymagań określonych przez państwo dla tego typu placówki. 
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II. REALIZACJA OBOWIĄZKOWYCH ZADAŃ PUBLICZNEJ PLACÓWKI 

DOSKONALENIA PROWADZONEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 

ZADANIE 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli wynikającego z kierunków polityki oświatowej oraz 

wprowadzanych zmian w systemie oświaty. 

Podjęte  działania: 

1. Realizacja (jako Partner) działań w projekcie złożonym do ORE (Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL - IP2) przez Starostwo 
Powiatowe w Łomży w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 Programy 
kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane 
potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego 
wsparcia. 

 

ODN z powodzeniem zakończył negocjacje w MEN związane z zatwierdzeniem 

wniosku  

o dofinansowanie pilotażu nowego systemu doskonalenia w powiecie łomżyńskim.  

W październiku 2013 r. została podpisana umowa i rozpoczęto nabór szkół i 

przedszkoli  

do projektu. 

2. Prezentowanie treści kierunków realizacji polityki oświatowej w roku 
szkolnym 2013/2014 podczas Konferencji Rejonowych.  
 

Wzorem lat ubiegłych, 15 konsultantów zorganizowało we wrześniu 2013 r. 

Konferencje  Rejonowe dla dyrektorów i nauczycieli. Zaprezentowano podczas ich 

trwania treści kierunków realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2013/ 2014.  

W czterech rejonach (Łomża, Kolno, Wysokie Mazowieckie, Zambrów) odbyło się 46 

spotkań, w których uczestniczyły 1244 osoby. 

3. Zgłoszenie oferty na realizację zamówienia publicznego (tzw. Grantów) 
Kuratora Oświaty na doskonalenie zawodowe nauczycieli województwa 
podlaskiego. 

 

We wrześniu 2013 r. ODN zgłosił ofertę realizacji zamówienia publicznego (tzw. 

Grantów) Kuratora Oświaty na doskonalenie zawodowe nauczycieli województwa 

podlaskiego  

w następujących obszarach tematycznych: 

 Obszar tematyczny – 2. O potrzebie prowadzenia analiz jakościowych 
osiągnięć uczniów (w tym analiz wyników sprawdzianów/egzaminów 
zewnętrznych)  i skutecznym wykorzystywaniu wniosków w kontekście 
poprawy efektywności kształcenia.  
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 Obszar tematyczny - 3. Nowatorskie rozwiązania w szkole służące rozwojowi 
uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych (aktywizacja i motywacja uczniów 
w kontekście odpowiedzialności za własny rozwój, indywidualizacja procesu 
nauczania). 
 

4. Opracowanie szczegółowych programów doskonalenia w tematach, które 
zostaną wybrane przez KO w ramach ww. zamówienia, realizacja szkoleń i 
złożenie sprawozdania. 
 

Oferta złożona przez ODN w obszarze tematycznym  2. -  O potrzebie prowadzenia 

analiz jakościowych osiągnięć uczniów (w tym analiz wyników sprawdzianów/ 

egzaminów zewnętrznych) i skutecznym wykorzystywaniu wniosków w kontekście 

poprawy efektywności kształcenia została wybrana przez KO jako najkorzystniejsza. 

W związku z powyższym w okresie październik - listopad 2013 r. opracowano 

szczegółowy program doskonalenia w wymienionym obszarze, zrealizowano 

szkolenia i złożono sprawozdanie. Odbyło się 10 szkoleń (w Białymstoku, Łomży i 

Suwałkach), w których wzięło udział 281 nauczycieli( ze względu na duże 

zainteresowanie tematem w Łomży zorganizowano dodatkową grupę). 

5. Realizacja form doskonalenia z oferty ODN, których tematyka odpowiada 
przyjętym przez MEN kierunkom realizacji polityki oświatowej państwa. 

 

W ramach realizacji poszczególnych kierunków zrealizowano  następujące szkolenia 

dla nauczycieli: 

Tabela nr 1. Wykaz szkoleń dla nauczycieli realizujących kierunki polityki oświatowej 

państwa 

Kierunek 1.: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku 

realizacji obowiązku szkolnego- 17 form doskonalenia 

Zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego w aspekcie krajowych i 

międzynarodowych badań osiągnięć matematycznych i przyrodniczych 

Obowiązkowe zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego w kontekście 

nowych wymagań wobec przedszkoli 

Innowacje i nowatorskie działania w przedszkolach 

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej dla przedszkoli  

i innych form wychowania przedszkolnego- wymaganie 7. Procesy wspomagania 

rozwoju  

i edukacji dzieci... 

Edukacja matematyczna w przedszkolu 
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Monitorowanie nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego 

Klub Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego 

Jak bawić się i uczyć z pasją? Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania 

Jak rozwijać umiejętności logicznego myślenia u dzieci? Zastosowanie narzędzi TOC  

w edukacji wczesnoszkolnej 

Techniki arteterapii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym 

szkolnym 

Wykorzystanie elementów muzykoterapii w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

Tańce i zabawy ze śpiewem 

Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z 

trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i w szkole 

Metody pracy katechety z dzieckiem sześcioletnim 

Zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego w aspekcie krajowych i 

międzynarodowych badań osiągnięć matematycznych i przyrodniczych 

Obowiązkowe zadania nauczycieli wychowania przedszkolnego w kontekście 

nowych wymagań wobec przedszkoli 

Innowacje i nowatorskie działania w przedszkolach 

Kierunek 2.: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych- 51 

form doskonalenia 

Jak opracować koncepcję pracy szkoły 

Zadania dyrektora szkoły wynikające z wymagania 7. Nauczyciele współpracują  

w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych 

Budowanie mapy zadaniowej w oparciu o wybrane wymagania określone przez 

państwo szkołom i placówkom oświatowym 

Prawo oświatowe w szkole/placówce oświatowej - nowości, zmiany, komentarze 

W jaki sposób wykorzystywać wnioski i wyniki z ewaluacji zewnętrznej do 

podnoszenia jakości pracy szkoły 

Podsumowanie pracy szkoły /placówki oświatowej w roku szkolnym 2013/2014 

Język angielski dla nauczycieli - poziom średniozaawansowany 
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Przygotowanie uczniów do nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

Nowy egzamin maturalny z języka polskiego 

Język angielski dla nauczycieli- poziom podstawowy 

Diagnoza edukacyjna dotycząca sposobów uczenia się uczniów 

Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego 

Przygotowanie uczniów do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego 

Przygotowanie uczniów do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

O potrzebie prowadzenia analiz...- granty KO               

Nowy egzamin maturalny z języka polskiego 

Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych 

Przygotowanie zajęć/lekcji otwartych i obserwowanych w ramach ewaluacji, 

wspomagania  i monitorowania 

Ewaluacja własnego lub zmodyfikowanego programu 

Wykorzystywanie nowej taksonomii celów kształcenia do monitorowania działań 

dydaktycznych szkoły 

Przygotowanie nauczyciela do zajęć otwartych 

Klub aktywnego chemika   

Motywowanie i aktywizowanie w kontekście realizacji podstawy programowej 

Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach przedmiotów matematyczno - 

przyrodniczych 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem EWD 

Metoda projektu w nauczaniu przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych 

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 

Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie 

Geogebra dla początkujących 

Geogebra dla średnio zaawansowanych 

Praca nad dostosowaniem  prac kontrolnych do nowej podstawy programowej oraz 

przygotowanie publikacji dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 
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Praca nad zadaniami do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 

rozszerzonym  

od 2015 roku 

Przykłady zadań z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa na poziom 

rozszerzony 

Rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych uczniów szkoły zawodowej 

Dostosowanie programu nauczania do potrzeb danej szkoły 

Przedmiotowe zasady oceniania w szkole zawodowej w świetle nowej podstawy 

programowej 

Indywidualizacja procesu kształcenia w szkole zawodowej 

Rozwój sprawności językowych w kontekście nowych zadań maturalnych 

Egzamin maturalny z języków obcych 

Creative grammar 

Glog - interaktywny plakat 

Jak zaplanować i zrealizować działania naprawcze w kontekście wyników 

egzaminów zewnętrznych? 

Analiza sprawdzianów i informowanie uczniów o ich wynikach 

Jak analizować wyniki sprawdzianów z historii i wos 

Najnowsza historia Polski z IPN - Stereotypy w najnowszej historii Polski 

Jak poprawnie konstruować sprawdziany z historii i wos 

Konstruowanie informacji zwrotnej w pracy nauczyciela historii i wos   

Historia i kultura Żydów polskich 

Problemy z oceną wydarzeń historycznych - polskie powstania 

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela historii i wos 

Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego 

Kierunek 3.: Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów- 19 form 

doskonalenia 

Metodyka nauczania pierwszej pomocy 

Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w 
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sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją 

Rodzice i nauczyciele wobec trudności okresu dorastania 

Wychowanie moralne w  szkole i placówce oświatowej 

Jak uczyć wychowanków respektowania norm społecznych 

Jak pomagać wychowankom w konstruktywny sposób radzić sobie z emocjami 

Jak uczyć wychowanków respektowania norm społecznych 

Dramat i tragedię pozostaw teatrowi 

Jak uczyć wychowanków respektowania norm społecznych 

Szkoła i rodzina wobec zagrożeń środkami psychoaktywnymi 

Działania antydyskryminacyjne w szkole w kontekście potrzeb, możliwości 

rozwojowychi praw dziecka 

Komunikacja bez przemocy w szkole 

Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej – zadania nauczyciela. 

Zadania nauczycieli w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom przewlekle chorym 

Szkoła wobec przemocy w rodzinie  – procedura „ Niebieskiej Karty” 

Jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku na lekcjach religii 

Dbamy o bezpieczeństwo czyli pierwsza pomoc w szkole 

Organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun 
medyczny 

Promowanie zdrowego stylu życia w przedszkolu 

Kierunek 4.: Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych- 

13 form doskonalenia 

Zmiany w systemie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

Zmiany i perspektywy  kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki 

Klub nauczycieli kształcenia specjalnego 

Niekonwencjonalne metody pracy z uczniem - mandala i jej zastosowanie 

Drama jako metoda dydaktyczna i wychowawcza 

Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z 

trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i w szkole 
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Realizacja zajęć rewalidacyjno wychowawczych 

Podniesienie wyników nauczania uczniów niepełnosprawnych w edukacji włączającej  

i w klasie integracyjnej 

Rodzice uczniów niepełnosprawnych - komunikacja sprzyjająca współpracy 

Uczeń ze SPE w szkole - organizacja i realizacja procesu edukacji; Jak pracować z 

uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w zespole klasowym 

Dostosowanie warunków i metod nauczania do potrzeb i możliwości uczniów ze SPE 

Praca z uczniami z dysfunkcjami na lekcjach języków obcych 

 

6. Współrealizacja ze Starostwem Powiatowym w Łomży projektu 
współfinansowanego  z EFS pn. „Wdrożenie kompleksowego programu 
wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie łomżyńskim 
podporządkowanego ich potrzebom” - ODN jako jednostka sektora 
finansów publicznych na podstawie zgodnej decyzji był partnerem powiatu, 
obejmując wsparciem 45 jednostek na terenie 9 gmin. 
 
ODN w Łomży jako Partner realizował w r. szk. 2013/ 2014 projekt  

„Przygotowanie  i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania 

szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”. 

Wsparciem objęto 45 placówek oświatowych. W realizację zadań zaangażowani byli 

konsultanci ODN (jedna osoba pełniła funkcję specjalistki ds. merytorycznych, sześć 

osób – SORE) i pracownicy administracyjni. Rolę SORE pełniły również 3 osoby 

spoza ODN. Trzech konsultantów ODN i jedna osoba spoza Ośrodka realizowały 

zadania koordynatorów sieci współpracy dyrektorów i nauczycieli biorących udział w 

projekcie. 

7. Organizowanie i prowadzenie kompleksowego wspomagania dla 17 szkół i 
przedszkoli z przyległych powiatów, które wyraziły zgodę na udział w 
pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli. 

 

 Planowano objąć wsparciem 17 szkół i przedszkoli, lecz chęć udziału w 

przedsięwzięciu wyraziło 7 placówek i w związku z powyższym one wzięły udział w 

pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Konsultanci wspomagali je, 

pracując w parach.14 konsultantów pełniło rolę animatorów. Poniższa tabela zawiera 

szczegółowy wykaz animatorów oraz szkół objętych wsparciem w ramach animacji. 
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Tabela nr 2. Wykaz animatorów oraz szkół objętych wsparciem w ramach animacji 

Lp. Imię i nazwisko animatora Szkoła, której udzielono wsparcia 

 

1. Janina Arcimowicz  Szkoła Podstawowa w Turośli 

 

2. Dorota Dąbrowska 

Marzena Rafalska 

Jadwiga Pieczywek 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące  

w Łomży 

Katolickie Gimnazjum w Łomży 

3. Danuta Momot 

Joanna Marek 

Gimnazjum w Stawiskach 

4. Bożena Zgrzywa 

Jolanta Boryszewska 

ZDZ w Łomży 

5. Joanna Szkop 

Hanna Waszkiewicz 

Szkoła Podstawowa w Stawiskach 

6. 

 

Danuta Lasek 

Lucyna Samsel 

Miejskie Przedszkole w Stawiskach 

 

7. Iwona Puciłowska 

Dorota Kozioł 

Publiczne Gimnazjum w Turośli 

 

W ramach realizacji tego zadania podjęto następujące działania: 

  pomoc w przeprowadzeniu diagnozy  w celu wskazania obszaru do rozwoju, 

  wsparcie szkoły przy opracowaniu RPW, 

  zorganizowanie zaplanowanych szkoleń i konsultacji, 

  zapewnienie specjalistów do realizacji szkoleń i konsultacji wynikających z 
RPW, 

  udzielanie konsultacji indywidualnych i zespołowych,  

    monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania,  

  przeprowadzenie badania oceny przebiegu udzielonego wsparcia w ramach 
animacji, 

  przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW. 

Wnioski końcowe: 

Realizacja zadania związanego z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia 

zawodowego nauczycieli wynikającego z kierunków polityki oświatowej oraz 

wprowadzanych zmian w systemie oświaty miała charakter wieloaspektowy i 

dotyczyła różnych obszarów pracy ODN w Łomży. Obejmowała zarówno tradycyjne 

formy doskonalenia jak i działania wynikające z przygotowania do nowej roli 

placówek doskonalenia nauczycieli. 
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 ZADANIE 2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w związku z wymaganiami wobec szkół i placówek, których 

wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w 

procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru 

pedagogicznego. 

Podjęte  działania: 

Konsultanci ODN w Łomży zapoznali się z wnioskami z nadzoru 

sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczącymi spełniania 

wymagań wobec szkół i placówek i w opracowywanych programach szkoleń położyli 

szczególny nacisk na te wymagania, których stopień spełnienia okazał się nie w pełni 

satysfakcjonujący. Z analizy zrealizowanych przez konsultantów ODN w Łomży w 

okresie od IX 2013r. do czerwca 2014 r. form doskonalenia nauczycieli związanych z 

wymaganiami wobec szkól i placówek wynika, że zorganizowano i 

przeprowadzono szkolenia dotyczące wszystkich dwunastu wymagań, których 

wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie 

ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego.   

Odbyło się szereg form doskonalenia, które realizowały jedno z wymagań, 

najczęściej jednak proponowane przez ODN kursy, warsztaty, konsultacje, rady 

pedagogiczne przygotowywały nauczycieli do spełnienia wielu wymagań 

jednocześnie. Oprócz tradycyjnych szkoleń realizowanych w ramach oferty ODN 

konsultanci prowadzili zajęcia jako eksperci w projekcie powiatu siemiatyckiego 

”Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego 

systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim”. Organizowane było 

również przez konsultantów ODN w Łomży wsparcie dla szkół w powiecie 

łomżyńskim w ramach projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu 

kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego 

podporządkowanego ich potrzebom” oraz kompleksowe wspomaganie szkół w 

ramach realizowanego w ODN pilotażu nowego systemu doskonalenia. Wszystkie 

dodatkowe przedsięwzięcia realizowane były poprzez formy, których zakres treści 

programowych odnosił się bezpośrednio do wymagań wobec szkół i placówek 

określonych przez MEN. Dodatkowo konsultanci ODN prowadzili szkolenia związane 

bezpośrednio z wymaganiem 11. na temat: „O potrzebie prowadzenia analiz 

jakościowych osiągnięć uczniów […]” w całym województwie podlaskim w ramach 

grantu Podlaskiego Kuratora Oświaty.  

Wnioski końcowe: 

 Formy doskonalenia organizowane i prowadzone przez konsultantów ODN 

odnoszą się bezpośrednio do obowiązujących wymagań wobec szkół i placówek 

oraz w sposób praktyczny pomagają nauczycielom i dyrektorom spełniać zadania 

określone przez MEN. 
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ZADANIE 3. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli dotyczącego realizacji podstaw programowych, w tym 

opracowywanie programów nauczania. 

 

Podjęte działania: 

Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach to 
jeden z najważniejszych obowiązków nauczyciela. Konsultanci ODN ramach 
realizacji trzeciego obszaru zorganizowali i przeprowadzili różnorodne formy 
doskonalenia związane z realizacją podstawy programowej na różnych etapach 
kształcenia. Zakres treści zrealizowanych szkoleń dotyczy szerokiego spektrum 
zagadnień wiążących się często ze specyfiką poszczególnych przedmiotów.: 
 

Warsztaty: 

 Elementy biblioterapii- Agnieszka Andrzejewska 

 Przygotowanie uczniów do nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego 

 Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego 

 Przed egzaminem- syntezy dotyczące różnych tekstów kultury 

 Przygotowanie uczniów do pisemnego egzaminu maturalnego 

 Wdrażanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej 

 Efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów KLO 

 Projekt edukacyjny 

 Myślenie pytaniami 

 Komunikacja bez przemocy w szkole 

 Projektowanie działań szkoły 

 Współpraca z rodzicami 

 Prawa dziecka jako podstawa planowania pracy wychowawczej szkoły 

 Praca nad zadaniami do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 

rozszerzonym od 2015 roku 

 Przykłady zadań z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa na poziom 

rozszerzony 

 Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie 

 Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej WF 

 Wychowanie do życia w rodzinie czy wychowanie seksualne 

 W jaki sposób wykorzystywać wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej do 

podnoszenia jakości pracy szkoły? 

 Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z 

trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i w szkole 

 Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet 

 Jak stymulować rozwój językowy ucznia na poziomie wczesnej edukacji- 

różne formy wypowiedzi pisemnych. 
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 Jak rozwijać umiejętności logicznego myślenia u dzieci? Zastosowanie 

narzędzi TOC w edukacji wczesnoszkolnej. 

  Sześciolatek w klasie pierwszej 

  Jak uczyć żeby nauczyć? Aktywizujące metody i techniki w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 Ozdabianie przedmiotów motywami roślinnymi ze sztyftu klejowego 

 Oprawa uroczystości i imprez okolicznościowych- I cz. Narzędzia audio 

 Edukacja matematyczna w przedszkolu 

 Monitorowanie nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych 

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego 

Kursy doskonalące: 

 Przygotowanie uczniów do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego z 

języka polskiego 

 Wizyta studyjna „Rozwój edukacji przedszkolnej w Polsce” 

 Kompleksowe wspieranie szkół w powiecie Siemiatycze 

 Analiza sprawdzianów i informowanie uczniów o ich wynikach 

 

Rady pedagogiczne: 

 Nowy egzamin maturalny z języka polskiego 

 Wykorzystanie wyników badań osiągnięć uczniowskich w szkole 

 Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego 

 Kształcenie czytania jako kompetencji kluczowej 

 Wykorzystanie wyników badań osiągnięć uczniowskich w szkole 

 Wykorzystanie wyników badań osiągnięć uczniowskich w szkole 

 Zmiany w systemie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

 Monitorowanie jakościowe i ilościowe realizacji podstawy programowej 

 Projekt edukacyjny w szkole 

 Podejście coachingowe w wychowaniu 

 Praca zespołów nauczycielskich 

 Praca projektowa szkoły Knyszyn 

 Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych 

 Stosowanie różnorodnych form pracy wdrażające dzieci do wykorzystania 

wiedzy z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej 

 

Kluby nauczycieli: 

 Klub polonistów- Przygotowanie publikacji dotyczącej redagowania 

rozprawki 

 Klubu dyrektora min. „Analiza semestralna wniosków wynikających z 

nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki oświatowej”, 

Podsumowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2013/2014 
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Konferencje: 

 Nowy egzamin maturalny z języka polskiego 

 Jak motywować uczniów do czytania z wykorzystaniem TIK 

 Kontekstowa analiza wyników egzaminów zawodowych 

 Nauczyciel kreatywnym współtwórcą sukcesu ucznia 

 Trendy i innowacje w nauczaniu języka angielskiego 

 Działania antydyskryminacyjne w szkole w kontekście potrzeb, możliwości 

rozwojowych i praw dziecka. 

 Dramat i tragedię pozostaw teatrowi 

 Planowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2013/2014, 

 Praca z uczniem zdolnym w przedmiotach przyrodniczych 

 Zadania nauczyciela wychowania przedszkolnego w aspekcie krajowych i 

międzynarodowych badań osiągnięć matematycznych i przyrodniczych 

Szkolenie w ramach Grantu Podlaskiego Kuratora Oświaty: 

 O potrzebie prowadzenia analiz, 

 O potrzebie prowadzenia analiz jakościowych osiągnięć uczniów i skutecznym 

wykorzystywaniu wniosków w kontekście poprawy efektywności kształcenia 

 

Forum: 

 Forum nauczycieli bibliotekarzy: Technologie informacyjne w 

bibliotekach 

 Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych- wymiana doświadczeń i 

dzielenie się przykładami dobrych praktyk w zakresie monitorowania 

wdrażania podstaw programowych 

 Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych- Zadania dyrektora w 

zakresie monitorowania zadań opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w 

szkole lub placówce oświatowej 

 Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych: Jak podsumować pracę 

szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2013/2014 

Konsultacje indywidualne: 

 Konsultacje dla nauczycieli dotyczące modyfikowania programów nauczania 

 Konsultacje indywidualne dla nauczycieli chemii, fizyki i matematyki i języka 

polskiego w zakresie realizacji i monitorowania podstawy programowej 

Wnioski końcowe: 

Zadanie związane z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia zawodowego 

nauczycieli dotyczącym realizacji podstaw programowych, w tym opracowywanie 

programów nauczania realizowane jest przez konsultantów ODN systematycznie od 

wielu lat. Obecnie, podobnie jak i w ubiegłych latach, formy doskonalenia 
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proponowane w tym obszarze cieszą się popularnością wśród nauczycieli różnych 

przedmiotów. Obserwuje się jednocześnie wśród nauczycieli brak zainteresowania 

formami dotyczącymi konstruowania programów.  

ZADANIE 4. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji 

procesu nauczania i wychowania 

 

 

Podjęte działania: 

 

Z uwagi na realizację nowej podstawy programowej w szkołach różnego typu i 

przedszkolach, objęcie 6-latków obowiązkiem szkolnym oraz przygotowanie uczniów 

do nowej formuły sprawdzianu i egzaminu maturalnego szczególną uwagę w 

doskonaleniu nauczycieli konsultanci ODN zwracali na przygotowanie nauczycieli do 

odpowiedniego diagnozowania  potrzeb uczniów, zarówno w sferze dydaktyki jak i 

wychowania, oraz na zagadnienia związane z indywidualizacją  procesu nauczania i 

wychowania. 

W tym celu w ramach pracy ODN zorganizowano i przeprowadzono szereg szkoleń 

różnego typu dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.  

 

Tabela nr 3. Wykaz form doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze 

diagnozowania potrzeb uczniów  i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. 

RODZAJ 
SZKOLENIA 

TEMATYKA ORGANIZATOR 
SZKOLENIA 

LICZBA 
GODZIN 

W - 61 w 
ramach grantu 
podlaskiego KO 

O potrzebie prowadzenia analiz 
jakościowych osiągnięć uczniów i 
skutecznym wykorzystywaniu 
wniosków w kontekście poprawy 
efektywności kształcenia (10 grup) 

D. Dąbrowska 

 

 80  

 

W-58 Przyczyny agresji i sposoby jej 
przeciwdziałania 

J. Boryszewska 8 

W-63 Ćwiczenia z twórczego myślenia j/w 8 

RP-84,91 Motywowanie ucznia do nauki 

(2 szkolenia) 

j/w 8 

 

RP-
64,65,3,10,13,37 

Zmiany w systemie  organizacji i 
udzielania  pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej (6 szkoleń) 

j/w 24 
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RP-86 Trudne zachowania uczniów, jak je 
zrozumieć i jak sobie z nimi radzić 

j/w 4 

KS-4 Zmiany w systemie organizacji i 
udzielania pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej (3 konferencje) 

j/w 9 

RP-35 Warsztat  pracy wychowawcy H. Waszkiewicz 4 

RP-19 Jak pomagać wychowankom  
w konstruktywny sposób radzić sobie  

z emocjami 

j/w 4 

RP-
14,23,59,60,72 

Jak uczyć wychowanków 
respektowania norm społecznych (5 
szkoleń) 

j/w 20 

KS-4 Kontekstowa analiza wyników 
egzaminów zawodowych 

I. Puciłowska 3 

RP-101 Współpraca szkoły i rodziny w 
motywowaniu uczniów do nauki 

j/w 3 

KD-7 Wspieranie pracy wychowawców klas 
– bezpieczna szkoła 

j/w 10 

KD-9 Diagnoza edukacyjna polonistycznych 
osiągnięć uczniów (gimnazjum)  

D. Dąbrowska 24 

KD-42 Diagnoza edukacyjna osiągnięć 
uczniów 

j/w 18 

W-12 Przygotowanie uczniów do ustnego 
egzaminu maturalnego 

j/w 12 

W-127 Przygotowanie uczniów do pisemnego 
egzaminu maturalnego 

j/w 8 

KD-7 Jak uczyć  żeby nauczyć? 
Aktywizujące metody i techniki w 
edukacji wczesnoszkolnej. 

D. Lasek 18 

W-10 Jak bawić się i uczyć z pasją? 
Przygotowanie dzieci do nauki 
czytania i pisania 

j/w 18 

W-71 Jak stymulować rozwój językowy j/w 8 
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ucznia 

W-25 Jak analizować wyniki sprawdzianów  
z historii i wos 

B. Zgrzywa 6 

KS-4 Metody aktywizujące w pracy 
nauczyciela historii i wos (2 szkolenia) 

j/w 6 

W-89 Konstruowanie informacji zwrotnej  
w pracy nauczyciela historii i wos 

j/w 6 

W-79 Monitorowanie nabywania przez dzieci 
wiadomości i umiejętności określonych 
w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego 

M.M. Ferenc 6 

RP-4,17 Analiza kontekstowa wyników 
oceniania zewnętrznego (2  szkolenia) 

j/w 8 

RP-18,36,58 Wykorzystanie nowej taksonomii celów 
kształcenia do monitorowania działań 
dydaktycznych 

j/w 4 

KS-4 Zadania nauczycieli wychowania 
przedszkolnego w aspekcie krajowych 
i międzynarodowych badań osiągnięć 
matematycznych i przyrodniczych 

j/w 8 

RP-55,93 Innowacje pedagogiczne w szkole/ 
przedszkolu 

j/w 12 

RP-80 Stosowanie różnorodnych form pracy 
wdrażających dzieci do 
wykorzystywania wiedzy z zakresu 
edukacji matematyczno - przyrodniczej 

j/w 4 

KD-10 Diagnoza edukacyjna polonistycznych 
osiągnięć uczniów (szkoła 
podstawowa) 

J. Szkop 24 

KD-8 Diagnoza edukacyjna dotycząca 
sposobów uczenia się uczniów 

j/w 3 

KD-9 Doskonalenie przez nauczycieli 
umiejętności w zakresie 
przeprowadzania analiz z 
wykorzystaniem ewd (2 szkolenia) 

j/w 10 



 

Sprawozdanie z działalności ODN w Łomży  w roku szkolnym 2013/2014. 

St
ro

n
a2

0
 

RP-1,97 Motywacyjna funkcja oceniania 
szkolnego 

j/w 4 

RP-47 Analiza i interpretacja wyników 
osiągnięć edukacyjnych uczniów 

j/w 4 

RP-74 Współdziałanie nauczycieli i rodziców 
w motywowaniu uczniów do nauki 

j/w 4 

RP-95 Analiza i interpretacja osiągnięć 
edukacyjnych uczniów; budowanie 
informacji zwrotnej dla rodziców (2 
szkolenia) 

j/w 8 

W-102 Ktoś tak piękny jak ty jest tylko jeden – 
godność i niepowtarzalność  osoby 
ludzkiej 

L. Samsel 4 

W-126 Pomóż  uczniowi rozwinąć skrzydła – 
elementy oceniania kształtującego w 
praktyce katechety 

j/w 4 

RP-71,90 Podejście coachingowe w wychowaniu 
(2 szkolenia) 

M. Rafalska 8 

W-42 Efektywna komunikacja i 
rozwiązywanie konfliktów 

j/w 8 

W-43 Ocena efektywności pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej 

D. Momot 24 

KS-4 Zmiany i perspektywy kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

j/w 13 

RP-51 Jak pracować z uczniami 
niepełnosprawnymi intelektualnie w 
klasie szkolnej i indywidualnie 

j/w 4 

RP-73 Jak pracować z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

j/w 4 

KD-33 Motywowanie i aktywizowanie uczniów 
w kontekście realizacji podstawy 
programowej 

J. Marek 18 
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RP-22,28,42,81, 

98,100 

Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki (5 szkoleń) 

j/w 20 

RP-41 Indywidualizacja pracy z uczniem na 
zajęciach lekcyjnych 

j/w 4 

KS-4 Praca z uczniem zdolnym w 
przedmiotach przyrodniczych (4 
szkolenia) 

j/w 12 

KD-8 Diagnoza edukacyjna dotycząca 
sposobów uczenia się uczniów 

j/w 6 

W-92 Wykorzystanie technologii 
informacyjnej na lekcjach przedmiotów 
matematyczno - przyrodniczych 

B. Kossakowska 12 

W-82 Wykorzystanie technologii 
informacyjnej na lekcjach języka 
polskiego 

j/w 12 

W-93 Praca nad zadaniami 
przygotowującymi do egzaminu 
maturalnego z matematyki na 
poziomie rozszerzonym 

J. Pieczywek 6 

KS-4 Mity i fakty na temat rozwijania 
myślenia matematycznego 

j/w 3 

KD-13,31 Diagnoza  edukacyjna  przyrodniczych 
osiągnięć uczniów  (część I i II) 

D. Kozioł 24 

KD-18,43 Diagnoza edukacyjna matematyczno – 
przyrodniczych osiągnięć uczniów 

 (część I i II) 

j/w 24 

KD-14,43 Diagnoza edukacyjna 
matematycznych osiągnięć uczniów 

(część I i II) 

j/w 24 

W-32 Wykorzystanie technologii 
informacyjnej na lekcjach przedmiotów 
matematyczno - przyrodniczych 

j/w 12 

RP-94 Ocenianie kształtujące j/w 4 



 

Sprawozdanie z działalności ODN w Łomży  w roku szkolnym 2013/2014. 

St
ro

n
a2

2
 

RP-101 Współpraca szkoły i rodziny w 
motywowaniu uczniów do nauki 

j/w 4 

KS-4 Konferencje rejonowe dla nauczycieli II 
i III etapu edukacyjnego: dlaczego 
matematyka staje się coraz mniej 
zrozumiała dla uczniów?  

j/w 12 

Oznaczenia w tabeli: KS – konferencja szkoleniowa, KD – kurs doskonalący, W – 

warsztaty, RP – szkolenie Rady pedagogicznej 

 

Ponadto w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli różnych 

specjalności odbywały się cyklicznie przez cały rok szkolny spotkania klubów 

nauczycieli : Klub Dyrektora Szkoły lub Placówki Oświatowej; Klub Nauczycieli 

Polonistów; Klub Aktywnego Matematyka, Klub Aktywnego Chemika; Klub 

Aktywnego Przyrodnika ; Klub Nauczycieli Kształcenia Specjalnego ; Klub 

Kreatywnych Katechetów,  Klub Młodego Wychowawcy . Spotkania były 

organizowane przez konsultantów ODN będących także nauczycielami praktykami z 

długoletnim doświadczeniem. W ramach działań klubów zostały opracowane i 

wydane : zbiór zadań z matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych oraz zestawy 

ćwiczeń i kart pracy z chemii dla gimnazjów. 

 

Wnioski końcowe: 

Z poniższego zestawienia wynika jasno, że konsultanci ODN  w Łomży w 

szerokim aspekcie uwzględniali w swojej pracy zagadnienia  związane z 

diagnozowaniem potrzeb uczniów oraz indywidualizacją procesu nauczania i 

wychowania. Przeprowadzone szkolenia obejmowały zarówno diagnozę 

wychowawczą, jak i diagnozę w edukacji wczesnoszkolnej, diagnozę umiejętności 

matematycznych, polonistycznych i przyrodniczych, analizę wyników badania 

osiągnięć uczniów, formułowanie  i wdrażanie wniosków z tej analizy, ocenianie 

kształtujące, tworzenie informacji zwrotnej dostosowanej do potrzeb ucznia, 

motywowanie uczniów do nauki i współpracę w tej dziedzinie z ich rodzicami, metody 

aktywizujące umożliwiające indywidualizację  pracy z uczniami, pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną oraz wiele innych treści w obszarze diagnozowania 

potrzeb uczniów oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania 
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ZADANIE  5. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w obszarze przygotowania do analizy wyników i wniosków z 

nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   

 

Podjęte działania: 

Przygotowanie do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, 

wyników sprawdzianu i egzaminów stanowiło istotny obszar pracy ośrodka. 

W zakresie przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru 

pedagogicznego prowadzone były różnorodne szkolenia: rady pedagogiczne, 

warsztaty, kursy doskonalące, konsultacje i kluby: 

Szkolenia dla rad pedagogicznych: 

 Wykorzystanie nowej taksonomii celów kształcenia do monitorowania działań 

dydaktycznych.  

 Przygotowanie zajęć otwartych i obserwowanych w ramach ewaluacji, 

wspomagania i monitorowania.  

 Ewaluacja wewnętrzna – planowanie, organizowanie i dokumentowanie zadań  

 Projektowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej  

 Budowanie mapy zadaniowej w oparciu o wymagania określone szkołom i 
placówkom przez państwo  

 Ewaluacja wewnętrzna – opracowywanie projektu ewaluacyjnego  

 Raport z ewaluacji wewnętrznej – struktura i zasady opracowywania 

 Sposoby wdrażania wniosków i rekomendacji wynikających z podsumowania 
pracy placówki 

 Określanie wniosków i rekomendacji wynikających z podsumowania pracy 
szkoły 

  Projektowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej 

 Budowanie mapy zadaniowej przedszkola w oparciu o wymagania określone 
przez państwo – 7 rad pedagogicznych 

Warsztaty: 

 „W jaki sposób wykorzystywać wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej do 

podnoszenia jakości pracy szkoły 

 „Budowanie mapy zadaniowej szkoły/placówki oświatowej w oparciu o 

wymagania określone przez państwo- 7 grup 

 Jak opracować Koncepcję pracy szkoły? (wymaganie 1.) - dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych 

 Projektowanie koncepcji pracy szkoły/placówki oświatowej (wymaganie 1.) – 
liderzy szkolnych zespołów do opracowania projektu koncepcji pracy szkoły 
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Kursy doskonalące dla dyrektorów szkół i liderów zespołów ds. ewaluacji 

wewnętrznej: 

 „Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej- raport” 

- szkolenie liderów szkolnych zespołów ds. ewaluacji w zakresie opracowania 

raportu z ewaluacji wewnętrznej i określenia wniosków i rekomendacji.- 6 grup 

Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych: 

 „Podsumowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 

2013/2014”. 

 „Zadania dyrektora w zakresie monitorowania zadań opiekuńczo-

wychowawczych realizowanych w szkole lub placówce oświatowej” 

Konsultacje:  

 Wspieranie dyrektorów szkół w zakresie formułowania wniosków z nadzoru 

pedagogicznego.  

 Udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych dyrektorom szkół i liderom 

szkolnych zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej. 

 

Klub:   

 Prowadzenie spotkań dyrektorów szkół i placówek oświatowych w ramach 

„Klubu dyrektora”. 

 

W zakresie przygotowania do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów odbyły 

się następujące formy: 

Warsztaty  

 Grant KO na temat „O potrzebie prowadzenia analiz jakościowych osiągnięć 

uczniów (w tym analiz wyników sprawdzianów/ egzaminów zewnętrznych) i 

skutecznym wykorzystywaniu wniosków w kontekście poprawy efektywności 

kształcenia” – W – 60 - 10 grup warsztatowych. 

Kursy doskonalące 

 Kurs ,,Analiza sprawdzianów i informowanie uczniów o ich wynikach’’ dla 

nauczycieli języków obcych. 

Szkolenia rad pedagogicznych:  

 Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu zewnętrznego. 

 Wykorzystanie wyników badań osiągnięć uczniowskich w szkole- 3 rady 

 Doskonalenie przez nauczycieli umiejętności w zakresie przeprowadzania 

analiz   

z wykorzystaniem kalkulatora EWD”. 

 Analiza informacji dostępnych na platformie EWD i kalkulator EWD. 

 Analiza kontekstowa wyników oceniania. 
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Konsultacje  

 Udzielanie konsultacji szkolnym zespołom ds. pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi;  

 Udzielanie konsultacji szkolnym zespołom ds. udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 

 Pomoc nauczycielom w analizie wyników sprawdzianów z historii i WOS oraz 

egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej, II części egzaminu 

humanistycznego po gimnazjum i egzaminów maturalnych z historii i WOS 

 Udzielanie konsultacji  szkolnym zespołom ds. analizy wyników sprawdzianu i 

egzaminów.  Instrukcje  w tym zakresie  dla nauczycieli II LO w Łomży 

 Prowadzenie konsultacji zespołowej dla  rady pedagogicznej Gimnazjum w 

Mielniku na temat: „Ewaluacja wyników egzaminu wewnętrznego i 

zewnętrznego”. 

 

Wnioski końcowe: 

 

W zakresie organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w obszarze przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru 

pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów w ODN w Łomży 

przeprowadzono wiele różnorodnych form doskonalenia. Cieszyły się one dużym 

zainteresowaniem uczestników, o czym świadczą liczne grupy szkoleniowe. Łącznie 

w obszarze wchodzącym w zakres analizowanego zadania przeszkolono 850 

uczestników. 

 

ZADANIE 6. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w obszarze potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy 

wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i 

egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty 

Podjęte działania: 

 Oferta programowa kierowana do nauczycieli w analizowanym okresie 

wynikała z kierunków polityki oświatowej państwa określonych do realizacji na rok 

2013/2014,  wniosków z nadzoru pedagogicznego wskazanych przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty oraz wniosków z wyników przeprowadzonych sprawdzianów i 

egzaminów ( egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminów 

zawodowych).   

W projektowanych szkoleniach zakładaliśmy następujące cele: 

 wspieranie pracy dyrektorów szkół i placówek w zakresie sposobów wykorzystywania 

wyników i wniosków z ewaluacji zewnętrznej oraz wewnętrznej do podnoszenia 

jakości pracy szkoły; 
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 doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia kontekstowej analizy 

wyników sprawdzianów i egzaminów; 

 wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie interpretowania                              

i stosowania wniosków wynikających z EWD; 

 doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia analiz 

jakościowych osiągnięć uczniów i skutecznego wykorzystywania wniosków w 

kontekście poprawy efektywności kształcenia oraz budowania informacji dla 

rodziców; 

 wzbogacanie metodycznego warsztatu pracy nauczycieli o efektywne metody i 

techniki nauczania i uczenia się; 

 przygotowanie nauczycieli do realizacji treści zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego w kontekście nowej formuły sprawdzianów i 

egzaminów; 

 wspieranie  nauczycieli w realizacji procesu edukacyjnego z uczniami 

niepełnosprawnymi intelektualnie;  

 przygotowanie nauczycieli do prowadzenia oceny efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w szkole; 

W analizowanym okresie podjęliśmy następujące działania, zmierzające do realizacji 

wskazanych celów. Konsultanci: 

 przeprowadzili analizy wyników i wniosków  z nadzoru pedagogicznego Podlaskiego 

Kuratora Oświaty za rok szkolny 2013/2014; 

 przeprowadzili analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych prowadzonych 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w roku szkolnym 2013/2014; 

 opracowali oferty doskonalenia na rok szkolny 2013/2014, obejmujące potrzeby szkół 

zdiagnozowane na podstawie analizy wyników sprawdzianu i egzaminów oraz wniosków 

z nadzoru pedagogicznego; 

 zorganizowali i przeprowadzili szereg form doskonalenia zamieszczonych w ofercie ODN                           

i kierowanych dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek; 

 opracowali i zrealizowali ofertę doskonalenia w ramach zamówień publicznych 

ogłoszonych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli  i dyrektorów z województwa podlaskiego na temat: ,,O potrzebie 

prowadzenia analiz jakościowych osiągnięć uczniów i skutecznym 

wykorzystywaniu wniosków w kontekście poprawy efektywności kształcenia”; 

 realizowali przedsięwzięcia związane z przygotowaniem i recenzowaniem zadań w 

ramach konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora 

Oświaty; 

 zaprojektowali i przeprowadzili w ramach kompleksowego wspomagania szkół, cykl 

szkoleń   w obszarze treści dotyczących EWD. 

 

Tematyka szkoleń zrealizowanych przez konsultantów Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Łomży dotyczyła: 

 

 kontekstowej analizy wyników egzaminów zawodowych; 

 diagnozy edukacyjnej  osiągnięć uczniów z różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych; 
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 analizy sprawdzianów z różnych przedmiotów nauczania  i informowanie uczniów 

o ich wynikach; 

 przeprowadzania analiz z wykorzystaniem kalkulatora EWD; 

 przygotowania uczniów do nowej formuły egzaminu gimnazjalnego; 

 przygotowania uczniów do nowej formuły egzaminu maturalnego; 

 monitorowania nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego; 

 wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach z różnych przedmiotów; 

 metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w klasie szkolnej                              

i indywidualnie; 

 zmian i perspektyw kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-

nymi; 

 organizacji pracy ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej; 

 analizy i interpretacji osiągnięć edukacyjnych uczniów, budowanie informacji 

zwrotnej dla rodziców; 

Doskonalenie nauczycieli w analizowanym obszarze zrealizowano w formie konferencji, 

kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących, warsztatów, rad pedagogicznych.  

Wnioski końcowe: 

 W sumie w omawianym obszarze tematycznym zorganizowano ponad 40 różnych 

form doskonalenia, w których uczestniczyło ponad 1300 nauczycieli z różnych typów szkól i 

placówek. Największym zainteresowaniem cieszyły się formy dotyczące nowej formuły 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz metodyki prowadzenia analiz  jakościowych 

osiągnięć uczniów w kontekście poprawy efektywności kształcenia. 

 

ZADANIE 7. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego 

dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą 

 

Podjęte działania: 

       Oferta programowa kierowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych  w 

analizowanym okresie wynikała z kierunków polityki oświatowej państwa określonych 

do realizacji na rok 2013/2014,  wniosków z nadzoru pedagogicznego wskazanych 

przez Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz wniosków z przeprowadzonej diagnozy 

potrzeb i oczekiwań kadry kierowniczej W projektowanych szkoleniach zakładaliśmy 

następujące cele: 

 wspieranie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie określania i 

realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej 

państwa  

 pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie monitorowania wdrażania 

podstawy programowej 
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 pogłębianie znajomości i umiejętności stosowania prawa oświatowego w 

kierowaniu placówką oświatową 

 doskonalenie umiejętności w zakresie planowania, organizowania i 

dokumentowania zadań w ramach nadzoru pedagogicznego  

 wspieranie szkół w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej 

 pogłębianie umiejętności dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie 

wdrażania wniosków i rekomendacji wynikających z podsumowania pracy 

szkoły lub placówki oświatowej 

 rozwijania umiejętności w zakresie  spójności w planowaniu pracy szkoły lub 

placówki oświatowej z uwzględnieniem zadań wynikających z wymagań 

określonych  szkołom lub placówkom oświatowym przez państwo 

 

W analizowanym okresie dla oświatowej kadry kierowniczej zorganizowano 350 
godzin zajęć dydaktycznych w których uczestniczyło 899  dyrektorów szkół i 
placówek oświatowych.  
 W realizowanej ofercie  wystąpiły wszystkie formy szkoleniowe: konferencje,  kursy 

kwalifikacyjne, warsztaty, seminaria, forum dyskusyjne, konsultacje grupowe i 

indywidualne:  

 rejonowe konferencje dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 

realizację oferty programowej kierowanej do oświatowej kadry kierowniczej,  

tradycyjnie rozpoczynają  rejonowe konferencje. W minionym roku szkolnym 

uczestniczyło w nich 211 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Tematem 

spotkania było „ Planowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku 

szkolnym 2013/2014”. 

 

 kursy kwalifikacyjne - w kwietniu 2014 roku zakończono 20  edycję Kursu 
Kwalifikacyjnego z Organizacji i Zarządzania Oświatą. Kwalifikacje w zakresie 
zarządzania oświatą uzyskało 22 osoby, 
 

 warsztaty – (od 8 do 16 godzin) – dużym zainteresowaniem cieszyły się 

zajęcia  warsztatowe na temat:   „Budowanie mapy zadaniowej szkoły w 

oparciu o wymagania określone szkołom i placówkom oświatowym”, „Jak 

opracować Koncepcję pracy szkoły lub placówki oświatowej”, „ Prawo 

oświatowe w szkole/placówce – nowości, zmiany, komentarze”, „W jaki 

sposób wykorzystywać wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej do 

podnoszenia jakości pracy szkoły?”. W tej formie szkoleniowej uczestniczyło 

356 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Zebrane informacje od 

uczestników warsztatów potwierdzają  potrzebę dalszego doskonalenia 

umiejętności kadry kierowniczej w zakresie planowania i dokumentowania 

zadań  dotyczących nadzoru pedagogicznego, planowania pracy szkoły lub  

placówki oświatowej , stosowania prawa oświatowego w zarządzaniu szkołą 

oraz interpretacji i wdrażania zadań wynikających z wymagań określonych 

szkołom i placówkom przez państwo. 
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 konferencja dyrektorów szkół podstawowych – 126 dyrektorów szkół 

podstawowych zapoznało się z proponowanymi zmianami w zakresie polityki 

podręcznikowej państwa od 1.09.2014r. 

 

 forum dyskusyjne – sprawdzoną formą pracy , służącą oświatowej kadrze 

kierowniczej do wymiany doświadczeń, dzielenia się przykładami dobrych 

praktyk są spotkania na forum dyskusyjnym. W analizowanym okresie  

zorganizowano dwa spotkania, z udziałem 139 osób. W  grudniu 2013 roku  

tematem dyskusji były  „Zadania dyrektora w zakresie monitorowania zadań 

opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w szkole lub placówce 

oświatowej” , w czerwcu 2014 roku uczestnicy spotkania szukali odpowiedzi 

na pytanie „Jak podsumować pracę szkoły/placówki oświatowej w roku 

szkolnym 2013/2014.  

Spotkania dyrektorów na forum dyskusyjnym, daje również możliwości – ze 

względu na dużą liczbę uczestników  -  rozpoznawania potrzeb i oczekiwań 

oświatowej kadry kierowniczej w zakresie doskonalenia umiejętności 

zawodowych oraz promocję oferty programowej ODN.  

 

 Klub Dyrektora -  w analizowanym roku kontynuowane były  spotkania 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych w ramach „Klubu dyrektora”. Na 

spotkaniach  uczestnicy analizowali min. zadania dyrektora szkoły wynikające 

z Wymagania 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu 

procesów edukacyjnych, projektowali arkusze do obserwacji zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych, opracowywali przykładowe plany wdrażania 

wniosków i rekomendacji wynikających z analizy realizowanych zadań w 

szkole,  wypracowywali wskaźniki do kryteriów oceny pracy nauczyciela. Na 

prośbę uczestników tej formy spotkania będą kontynuowane w bieżącym roku 

szkolnym. 

 

 konsultacje indywidualne i grupowe - dużym zainteresowaniem dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych cieszą się konsultacje indywidualne i grupowe. 

W analizowanym okresie z prośbą o konsultacje zwróciło się 45 osób. 

Najczęściej dotyczyły one:  narzędzi do realizowanych zadań w ramach 

nadzoru pedagogicznego, przygotowania szkoły/ placówki oświatowej do 

ewaluacji zewnętrznej, wniosków i rekomendacji wynikających z 

podsumowania nadzoru pedagogicznego. 

 

Wnioski końcowe: 

1) W realizowanej ofercie dla oświatowej kadry kierowniczej wystąpiły wszystkie 
formy szkoleniowe: kursy kwalifikacyjne, warsztaty, seminaria, forum 
dyrektorów, klub dyrektora i konsultacje. 
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2) Duże zainteresowanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych proponowaną 
ofertą, wysoka ocena zrealizowanych form szkoleniowych, potwierdziło 
trafność oferty programowej kierowanej do oświatowej kadry kierowniczej. 
 

3) Z przeprowadzonej analizy realizowanych zadań,  zebranych potrzeb i 
oczekiwań dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie doskonalenia 
umiejętności zawodowych oraz zmian w prawie oświatowym wyraźnie 
wynikają następujące kierunki do dalszej pracy z oświatową kadrą 
kierowniczą: 

 

 wspieranie oświatowej kadry kierowniczej w realizacji zadań wynikających z 

kierunków polityki oświatowej państwa określonych do realizacji w roku 

szkolnym 2014/2015; 

 porządkowanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowanie prawa 

oświatowego przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej; 

 doskonalenie umiejętności sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

szczególnie w zakresie realizowania form nadzoru i formułowania na ich 

podstawie wniosków dotyczących podnoszenia efektywności procesów 

dydaktycznych;  

 wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie prowadzenia ewaluacji 

wewnętrznej; 

 doskonalenie umiejętności w zakresie monitorowania wdrażania podstawy 

programowej; 

 pogłębianie umiejętności w zakresie analizy i oceny efektów podejmowanych 

działań w szkole; 

 doskonalenie umiejętności w zakresie wdrażania wniosków i rekomendacji 

wynikających z prowadzonych wewnętrznych badań i szkolnych analiz.  
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ZADANIE 8.  Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczanych w 

zawodach unikatowych, nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem 

nauczania mniejszości narodowych i etnicznych 

Zadanie nie dotyczy pracy ośrodka, w placówce nie zatrudnieni są doradcy 

metodyczni. 

 

ZADANIE 9. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w 

tym gromadzenie udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form 

kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

Podjęte działania: 

Zgodnie z planem pracy ODN i indywidualnymi planami konsultantów, w roku szkolnym 

2013/2014 zrealizowano następujące działania: 

1. Upowszechnienie informacji o proponowanych formach doskonalenia w 

„Informatorze” na I semestr wydawanym, za pokwitowaniem, dyrektorom szkół 

podczas konferencji poświęconej podsumowaniu mijającego roku szkolnego 

przez KO oraz na II semestr rozsyłanym do szkół za pośrednictwem poczty. Jego 

wersja elektroniczna jest zamieszczona na stronie internetowej, a kwestie 

organizacyjne są systematycznie aktualizowane poprzez stronę internetową, w 

zakładce Kalendarz szkoleń z miesięcznym wyprzedzeniem są wpisywane 

kolorem czarnym terminy zaplanowanych szkoleń, następnie te wpisy są 

modyfikowane zależnie od sytuacji - kolorem zielonym nanoszone są szkolenia, 

które zostały odwołane lub przeniesione. Także w zakładce Aktualności ODN 

informuje o zmianach terminów lub odwołaniu zaplanowanych szkoleń oraz 

proponuje nowe formy. Poza komunikacją z klientami poprzez stronę internetową 

informacje przekazywane są przez tradycyjną formę pism wychodzących, 

kierowanych pod wskazane przez zgłaszających się na szkolenia adresy do 

korespondencji. 

2. Informowanie przez konsultantów, prowadzących konferencje wrześniowe 

organizowane w powiatach: kolneńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim i 

łomżyńskim, o aktualnie obowiązujących kierunkach polityki oświatowej i 

związaną z nimi działalnością KO, ORE i ODN skierowaną do szkół i placówek 

oświatowych.  

3. Publikowanie na stronach instytucji współpracujących (PWSiP, Stowarzyszenie 

„Edukator” w Łomży, Starostwo Powiatowe w Łomży) informacji o ważnych 

przedsięwzięciach, w których ODN jest zaangażowany, w tym projektach 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i 
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międzynarodowych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych. 

4. Systematyczne publikowanie na stronie internetowej ODN materiałów 

wypracowanych przez nauczycieli (po recenzji właściwego konsultanta) i 

opracowań własnych konsultantów. Wszystkie teksty mają postać edytowalną, co 

daje użytkownikom możliwość nanoszenia zmian i dostosowywania do własnych 

potrzeb. Część materiałów jest też wydawana drukiem i udostępniana 

bezkosztowo szkołom, w których są zatrudnieni współautorzy. 

5. Bieżące zamieszczanie zaproszeń dla szkół i nauczycieli do udziału w krajowych i 

międzynarodowych programach edukacyjnych, konkursach, akcjach itp. na 

stronie ośrodka. W razie potrzeby i na wyraźną prośbę organizatorów ciekawych 

inicjatyw konsultanci ODN informują o nich swoich klientów, korzystając z bazy 

adresów e-mail. 

6. Wykładanie materiałów informacyjnych na stolikach i w gablotach na korytarzach 

oraz wieszanie ogłoszeń, plakatów itp. na tablicy informacyjnej w siedzibie 

ośrodka. 

 

Wnioski końcowe: 

 ODN w Łomży, w miarę swoich możliwości kadrowych i technicznych, 

realizuje obowiązek prowadzenia wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. 
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III . Dane statystyczne dotyczące form doskonalenia zrealizowanych w 
roku szkolnym 2013/2014.  

Wykres nr 1.  Ilość form zrealizowanych w roku szkolnym 2013/2014. 

Zestawienie ilości godzin zrealizowanych doskonalenia 

w ODN w Łomzy w roku szkolnym 2013/2014

Formy 

zrealizowane w 

ramach POKL

Krótkie formy: 

forum 

doskonalenia, 

warszaty

Kursy 

specjalistyczne i 

doskonalące

Konferencje, 

seminaria

Kursy 

kwalifikacyjne

Rady 

pedagogiczne

Szkolenia 

wykonane na 

zlecenie 

Podlaskiego 

Kuratora Oświaty - 

Granty Kuratora

Kluby nauczycieli

 

Wykres nr 2.  Ilość godzin zrealizowanych na fomach szkoleniowych w roku szkolnym 2013/2014. 

Zestawienie ilości form zrealizowanych doskonalenia 

w ODN w Łomzy w roku szkolnym 2013/2014

Formy zrealizowane 

w ramach POKL

Krótkie formy: forum 

doskonalenia, 

warszaty

Kursy specjalistyczne 

i  doskonalące

Konferencje, 

seminaria

Kursy kwalifikacyjne

Rady pedagogiczne

Szkolenia wykonane 

na zlecenie 

Podlaskiego 

Kuratora Oświaty - 

Granty Kuratora

Kluby nauczycieli
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Wykres nr 3 Ilość uczestników na formach szkoleniowych w roku szkolnym 2013/2014. 

 

Zestawienie udziału uczestników na formach organizowanych przez  
ODN w Łomży w roku szkolnym 2013/2014. 

Kursy kwalifikacyjne 
Kursy specjalistyczne i  

doskonalące 

Krótkie formy: forum  
doskonalenia, warszaty 

Formy zrealizowane w  
ramach POKL 

Szkolenia wykonane na  
zlecenie Podlaskiego  
Kuratora Oświaty -  

Granty Kuratora 

Kluby nauczycieli 

Rady pedagogiczne 

Konferencje, seminaria. 
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IV EWALUACJA FORM DOSKONALENIA W OKRESIE IX 2013 - VIII 2014R 

 

Podjęte działania: 

Ewaluacja szkoleń była przeprowadzona zgodnie z przyjętą w ODN 

procedurą. W jednolity sposób zgromadzone dane w postaci zbiorczych wyników 

ewaluacji poszczególnych form były przedstawiane w dziennikach zajęć. Zestawienia 

wszystkich form zorganizowanych przez konsultantów stanowiły część ich rocznych 

sprawozdań. Organizatorzy poszczególnych form doskonalenia wykorzystywali 

obowiązujące narzędzia,a kierownicy kursów kwalifikacyjnych sporządzili raporty z 

ewaluacji, które zostały włączone do sprawozdań dla Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

Kwestionariusze ankiet i formularze zestawień zbiorczych były zatwierdzone przez 

Dyrektora placówki. Analizą uzyskiwanych wyników i raportowaniem okresowym 

zajmował się powołany Zespół ds. ewaluacji szkoleń. Do jego zadań należało też 

aktualizowanie narzędzi gromadzenia danych i prowadzenie „Banku narzędzi”. 

Bieżące badanie objęło kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące i warsztaty 

oraz rady pedagogiczne. Wyniki są zaprezentowane adekwatnie do zestawów pytań 

postawionych w poszczególnych ankietach ewaluacyjnych. 

Ocena kursów kwalifikacyjnych 

Badanie dotyczyło form kierowanych przez konsultantów: 

D. Dąbrowska (KK – 1 Bibliotekoznawstwo) 

J. Arcimowicz (KK – 3 Organizacja i zarządzanie oświatą), 

M. M. Ferenc (KK- 4 Kurs nadający uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo 

nauczycielom) 

D. Momot (KK- 6 Oligofrenopedagogika) 

Kursy te ukończyły 74 osoby. W badaniu uczestniczyli wszyscy, w tym 61 

kobiet i 13 mężczyzn. Staż pracy badanych to: mniej niż 5 lat – 20 osób, od 5 do 15 

lat - 25 osób, powyżej 15 lat – 33 osoby. Struktura badanej grupy wg stopnia awansu 

zawodowego: stażystów – 11, kontraktowych – 6, mianowanych – 19 i 

dyplomowanych – 32 osób. 

W zastosowanych narzędziach, jakimi w ODN są ankiety, użyto pytań 

z sześciostopniową skalą ocen, gdzie 1 oznacza najniższy, a 6 najwyższy stopień 

oraz jedno pytanie – otwarte. 

Aspekt oceny Średnie ocen 

Stopień realizacji programu kursu 5,9 

Przydatność zdobytej wiedzy w pracy zawodowej 5,8 

Przydatność materiałów z kursu 5,8 

Wpływ atmosfery na zajęciach na uczenie się 5,9 

Warunki szkolenia 5,8 
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Sprawność organizacyjna Kierownika Kursu 5,9 

 

Sugestie uczestników dotyczące kolejnych edycji kursu. 

Organizacja i 

warunki szkolenia 

Treści 

programowe 

Dobór kadry 

prowadzącej 

zajęcia 

Inne  

Nie było propozycji. Uczestnicy 

zgłaszali potrzebę 

zwiększenia ilości 

godzin z zakresu 

prawa 

oświatowego. 

Więcej praktyki w 

metodykach 

nauczania różnych 

przedmiotów; 

Większa ilość 

zajęć 

praktycznych; 

Nie było propozycji. Nie było 

propozycji. 

Ocena kursów doskonalących, klubów i warsztatów 

2594 osoby wzięły udział w szkoleniach poddanych ewaluacji. 2404 osoby 

wypełniły  

i zwróciły arkusz ewaluacyjny, co stanowi 92,7% uczestników. Grupę tę stanowiło: 

2270 kobiet i 134 mężczyzn. Staż pracy badanych (w latach): mniej niż 5 –354 

osoby, 5 - 15 – 680 osób, powyżej 15 – 1370 osób. Typ placówki, w których pracują 

badani: przedszkole – 430 os., SP – 965 os., gimnazja – 520 os., szkoły 

ponadgimnazjalne – 378 os., placówki opiekuńcze – 54 os., inne (domy kultury, 

biblioteka pedagogiczna) – 57 os. Stopień awansu zawodowego osób badanych: 206 

stażystów, 468 kontraktowych, 568 mianowanych i 1162 dyplomowanych. 

W zastosowanym kwestionariuszu ankiety były pytania wielokrotnego wyboru 

oraz pytania z sześciostopniową skalą ocen, gdzie 1 oznacza najniższy, a 6 

najwyższy stopień. 

Sposób pozyskania informacji o szkoleniach Procent wskazań* 

Z Informatora ODN 51,9 

Od pracownika ODN 23,4 

Ze strony internetowej ODN 29,4 

Inne (jakie?) Od dyrektora szkoły/placówki, innego 

nauczyciela, z ogłoszenia w siedzibie ODN (ulotki, plakaty) 

3,5 
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*Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, dlatego suma nie wynosi 

100. 

 

Aspekt oceny 
Średnia 

ocen 
Komentarze 

Przydatność treści 

programowych 

5,6 Ćwiczenia dopasowane do tematu, ciekawe 

treści; Bardzo użyteczne w codziennej pracy; 

Bardzo łatwo można wykorzystać wiedzę i 

doświadczenie; Bardzo przydatne, które 

można wykorzystać na zajęciach z uczniami. 

Sposób prowadzenia 

zajęć 

5,7 Prowadzący przygotowany merytorycznie; 

Profesjonalny; Przejrzyście osoba prowadząca 

bardzo dokładnie tłumaczy informacje, 

kompetentnie i w sposób przejrzysty; za mało 

treści praktycznych; Miła atmosfera; Dokładnie 

i bardzo zrozumiale; Każdy uczestnik uzyskał 

informacje, 

o które prosił.  

Materiały szkoleniowe 5,6 Przydatne w pracy; Bardzo przydatne, 

przemyślane;  

Warunki szkolenia 
5,6 Warunki w sali dobre, ale zbyt głośno (sala od 

ulicy). 

Stopień zaspokojenia 

potrzeb 

5,6 Moje potrzeby zostały zaspokojone; 

Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy; 

wspaniałe wzory prac artystycznych, które 

zastosuje w pracy z uczniami. 

 

Planowany sposób wykorzystania udziału w 

szkoleniach 

Procent wskazań.* 

Realizacja na lekcjach poznanych treści. 35,5 

Wykorzystanie wskazówek dotyczących 

dokumentacji pracy. 
33,4 

Zaadaptowanie materiałów. 
42,9 

Inne (jakie?) Wykorzystam przy realizacji zadań 

związanych z ewaluacją wewnętrzną. Przekażę 

informację RP. Podzielę się z koleżanką. 

Przygotowanie ucz. do konkursów 

recytatorskich, przedstawień i akademii 

szkolnych. Wykorzystam do prac klasowych. 

Zorganizuję dla uczniów wycieczkę. Przy 

tworzeniu ośrodka przedszkolnego. Na zebraniu 

z rodzicami, szkolenie rodziców. 

2,2 
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*Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, dlatego suma nie wynosi 

100. 

 

Ocenia szkoleń dla rad pedagogicznych 

Analizie poddano 47 ankiet wypełnionych przez dyrektorów szkół i placówek na 

107, w których zostały przeprowadzone szkolenia zorganizowane przez ODN w 

Łomży. Wielkość próbki uzależniona jest od liczby zwróconych przez dyrektorów 

kwestionariuszy. 

 

Aspekt oceny Średnie 

ocen 

Uzasadnienia  

Uwzględnienie sugestii 

zgłoszonych przez 

składającego zamówienie 

5,94 Szkolenie zgodne z zamówieniem; 

obejmowało wszystkie aspekty; w pełni 

zrealizowane; zgodne z oczekiwaniami 

Rady Pedagogicznej; wysoki poziom 

merytoryczny; profesjonalnie i zgodnie z 

potrzebami 

Sposób prowadzenia 

zajęć 

5,91 zrozumiały jasny przekaz informacji; 

metody aktywizujące; dobry kontakt z 

uczestnikami; komunikatywność; 

prowadząca potrafiła zainteresować 

tematem; fachowość; merytoryczność; 

profesjonalizm; dobra organizacja pracy; 

zajęcia zróżnicowane, atrakcyjne 

Jakość materiałów 

szkoleniowych 

5,91 spełniające oczekiwania uczestników; 

przejrzyste; merytoryczna; ciekawe i 

przydatne w pracy; pozwalające na 

samodzielne korzystanie w pracy; 

dostosowane do praktyki szkolnej; do 

wykorzystania w pracy; zwięzła i 

czytelna prezentacja 

Atmosfera pracy 5,91 atmosfera pozytywna; świetna, życzliwa; 

zachęcająca do pracy; sprzyjającą 

wymianie doświadczeń; spokojny i 

opanowany prowadzący, itp. 

Przydatność 

przeprowadzonego 

szkolenia w realizacji 

zadań szkoły 

5,93 uświadomienie ważnych problemów; 

dostarczenie wiedzy; zachęta do 

innowacyjności, kreatywności; szkolenie 

przydatne dla każdego; problematyka 

szkolenia bardzo istotna; wzmocnienie 
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aktywnych postaw nauczycieli 

 

Dyrektorom szkół i placówek, w których odbyły się ewaluowane szkolenia, 

najbardziej odpowiadały: dobre przygotowanie merytoryczne prowadzących, ich 

aktywna 

i dynamiczna postawa, ciekawy sposób przekazywania informacji i mobilizowanie do 

pracy, różnorodne i przydatne materiały, bardzo przyjazna atmosfera, praktyczne 

podejście (do wykorzystania w praktyce szkolnej) oraz możliwość zdobycia 

konkretnej wiedzy. 

Wszystkie wyniki ewaluacji są analizowane i uwzględniane podczas planowania 

oferty ośrodka. W wymiarze indywidualnym każdy konsultant bierze pod uwagę, 

zarówno wysokość średniej ocen, jak i komentarze do nich. Równie przydatne są 

sugestie uczestników szkoleń dotyczące problematyki, sposobu jej realizacji i 

dostarczanych materiałów. W wymiarze zbiorowym natomiast najważniejsza jest 

ogólna ocena szkoleń organizowanych przez ODN, jako wyraz stopnia aprobaty dla 

danej oferty. W roku szkolnym 2013/2014 średnie ocen wszystkich rodzajów form 

były bardzo wysokie. Nie wszyscy jednak klienci placówki wypowiedzieli się na temat 

oceny poszczególnych form doskonalenia. Opinie były wyrażone przez 100% 

uczestników kursów kwalifikacyjnych, 75,1%  uczestników kursów doskonalących, 

warsztatów i klubów nauczycielskich oraz 43,9% rad pedagogicznych.  

Wnioski końcowe: 

1. W ODN jest realizowana procedura ewaluacji szkoleń, która obejmuje różne 

formy doskonalenia. 

2. Konsultanci indywidualnie i Zespół ds. ewaluacji szkoleń analizują wyniki 

ankietowania uczestników szkoleń i wykorzystują je do projektowania oferty 

ośrodka. 

 

V. Diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli i szkół/placówek w roku szkolnym 2014/2015. 

 

Podjęte działania: 

Planując pracę ośrodka oraz ofertę form doskonalenia dla dyrektorów i 

nauczycieli różnych typów szkół i placówek oświatowych, dyrektor i zespół 

konsultantów ODN w Łomży prowadzili wnikliwą diagnozę aktualnych wyzwań i 

potrzeb, kierowali się wytycznymi i przesłankami pochodzącymi z licznych źródeł: 

a) kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 

podpisanych przez Minister Edukacji Narodowej w dniu 3 lipca 2013 r.; 
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b) zmian w systemie oświaty, wdrażanych przez MEN, Ośrodek Rozwoju 

Edukacji i Centralną Komisję Egzaminacyjną; 

c) planów i wyników nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty w 

roku szkolnym 2012/2013, a szczególnie rekomendacji skierowanych do 

dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli; 

d)  wyników własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów ODN. 

Ad. a) Dla pełnego zrozumienia znaczenia haseł zawartych w piśmie MEN Kierunki 

realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014, w ODN 

skorzystano z publikacji zamieszczonych na stronie 

http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-13-58, dokonując ich szczegółowej 

analizy: 

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku 

realizacji obowiązku szkolnego. 

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 

3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 

4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 

W ramach opracowania oferty doskonalenia zostało sporządzone zestawienie 

form, które miały wspierać szkoły w realizacji tych kierunków. W trakcie roku 

szkolnego aktualizowano zestawienie i w sierpniu przedstawiono szczegółowe dane 

kontroli prowadzonej przez Wizytatora Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 

Ad. b) ODN uczestniczył także we wdrażaniu przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 

Warszawie zmian w systemie doskonalenia poprzez zdiagnozowanie potrzeb 

lokalnych w zakresie skorzystania z nowego modelu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. Zainteresowane szkoły i placówki zostały zaproszone do udziału w 

pilotażu tego modelu. Dyrektorzy tych instytucji wyrazili swą wolę na piśmie. ODN 

zobowiązał się do przeprowadzenia w nich wnikliwej diagnozy potrzeb rozwojowych i 

zorganizowania form wsparcia według swych możliwości kadrowych. Diagnoza w 

placówkach przebiegała trzyetapowo. Rozpoczynał ją wywiad konsultanta – 

Animatora z dyrektorem wspierany informacjami pochodzącymi z baz danych o 

wynikach szkoły w trakcie ewaluacji zewnętrznych i sprawdzianu lub egzaminów 

zewnętrznych. Potem następowała dyskusja członków rady pedagogicznej i wybór 

obszaru do rozwoju. Ostatnim elementem diagnozy był warsztat diagnostyczno-

rozwojowy z zespołem zadaniowym upoważnionym przez radę pedagogiczną do 

określenia celów szczegółowych, oczekiwanych rezultatów oraz harmonogramu 

Rocznego Planu Wspomagania.  

 Przesłankami, które konsultanci ODN wzięli pod uwagę podczas 

konstruowania oferty doskonalenia w roku szkolnym 2013/2014 były też, 

zapowiedziane przez CKE na kolejny rok, zmiany w sprawdzianie i egzaminie 

maturalnym. Do ich wprowadzenia nauczyciele powinni być przygotowywani nie tylko 

http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-13-58
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pod względem organizacyjnym, o co szczególnie dbają OKE, ale też merytorycznym 

– i ten obszar powinien być elementem szkoleń w ODN. 

 Ostatnim impulsem do formułowania propozycji szkoleń stało się ogłoszenie 

terminarza wprowadzenia przez MEN bezpłatnych podręczników oraz prezentacja 

pierwszej części Naszego Elementarza do klasy I szkoły podstawowej.  

Ad. c) Kuratorium Oświaty w Białymstoku podczas narady 28 sierpnia 2013 roku w 

Łomży z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego 2013/2014. przedstawił m.in. plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego 

Kuratora Oświaty oraz rekomendacje na rok szkolny 2013/2014 wynikające z 

wniosków z ewaluacji zewnętrznych kierowane do placówek doskonalenia: 

 wspierać nauczycieli w zakresie prowadzenia analiz jakościowych i 

skutecznego wykorzystywania wniosków, 

 promować wdrażanie nowatorskich rozwiązań programowych w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym oraz przygotować nauczycieli do 

opracowywania innowacji pedagogicznych, 

 promować i doskonalić umiejętność pracy zespołowej wśród nauczycieli, 

 doskonalić nauczycieli w zakresie stosowania wewnątrzszkolnych zasad 

oceniania. 

Analiza tych rekomendacji przez konsultantów pozwoliła na skierowanie do klientów 

ODN propozycji licznych warsztatów w siedzibie ośrodka oraz szkolenia rad 

pedagogicznych w miejscu ich pracy, co dokumentują informatory z tego okresu. 

Ad. d) Do zaplanowania oferty na kolejny semestr roku szkolnego 2013/2014 oraz 

następnego roku wykorzystane były wnioski z własnego badania dyrektorów szkół i 

placówek, uczestniczących w Forum dyskusyjnym 12.12.2013 r. w Białowieży i 

9.06.2014 r. w Rajgrodzie. 

Tabela nr 9. Zagadnienia, które zdaniem kadry kierowniczej z powiatów 

wysokomazowieckiego, kolneńskiego, zambrowskiego i łomżyńskiego powinna 

uwzględniać oferta ODN. 

Oczekiwana dotyczące pracy kadry 

kierowniczej 

Oczekiwania dotyczące pracy 

nauczycieli 

 Interpretacja i stosowanie prawa 

oświatowego. 

 Planowanie, organizowanie i 

dokumentowanie ewaluacji 

wewnętrznej. 

 Wdrażanie wniosków i rekomendacji 

wynikających z podsumowania pracy 

szkoły. 

 Określanie i planowanie działań 

 Planowanie pracy wychowawczej 

(program profilaktyki, program 

wychowawczy, plan pracy pedagoga 

szkolnego, plan pracy wychowawcy 

klasy – spójność planowania). 

 Diagnoza wychowawcza (narzędzia, 

dokumentowanie badań, 

wykorzystanie wniosków z badań w 

realizacji zadań wychowawczych). 

 Stosowanie funkcji motywacyjnej 
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wynikających z kierunków polityki 

państwa. 

 Dokumentowanie wyników 

monitorowania wdrażania podstawy 

programowej – określanie kierunków 

do dalszej pracy. 

 Wspieranie liderów WDN. 

 Rozumienie wymagań określonych 

szkołom i placówkom przez państwo 

oraz wdrażanie zadań z nich 

wynikających. 

 Opracowanie koncepcji pracy 

szkoły/placówki oświatowej. 

oceny szkolnej. 

 

Ponadto podczas narady 7 maja 2014 r. konsultanci podjęli dyskusję, 

odwołując się do własnych obserwacji i bezpośredniej informacji od grup klientów, 

dla których realizują ofertę doskonalenia zgodnie ze swoją specjalnością. Wynikało z 

niej, że nauczyciele oczekują praktycznych rozwiązań i prezentowania realnych 

działań, a nawet prowadzenia zajęć/ lekcji przez specjalistów zewnętrznych, 

natomiast szkoły mają problem z wdrażaniem do praktyki przygotowania uczniów do 

ustawicznego uczenia się. Podobna dyskusja odbyła się 21 maja 2014 r. w oparciu o 

przedstawioną przez Dyrektora ODN analizę ilościową uczestnictwa w szkoleniach z 

zakresu ewaluacji wewnętrznej w latach 2010-2014, której wyniki świadczyły o 

niesłabnącym zainteresowaniu tą tematyką. Podjęto decyzję o kontynuowaniu oferty 

dotyczącej ewaluacji wewnętrznej dla dyrektorów, zwłaszcza w obszarze 

wychowania, i wzbogaceniu jej o propozycje autoewaluacji dla nauczycieli. 

 

Wnioski końcowe: 

 ODN w Łomży w roku szkolnym 2013/2014 skonstruował Plan pracy ośrodka i 

Ofertę doskonalenia opartą o wyniki przeprowadzonej diagnozy 

uwzględniającej przede wszystkim dane pochodzące z różnych szczebli 

administracji oświatowej: MEN, KO, ORE i CKE. 

 Podstawą funkcjonowania ODN w Łomży w roku szkolnym 2013/2014 były też 

wnioski z własnych badań diagnostycznych przeprowadzonych podczas 

spotkań kadry kierowniczej z regionu oraz analizy frekwencji i doświadczenia 

konsultantów organizujących szkolenia dla różnych adresatów. 
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VI. Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym w roku szkolnym 

2013/2014 

 

 Oficjalnymi partnerami Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w okresie IX 2013- 

VIII 2014 były: 

 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

 Ośrodek Rozwoju Edukacji 

 Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i 
Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży 

 

Poza tym konsultanci Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży przygotowując i 

realizując różnego rodzaju formy szkoleń współpracują z różnego rodzaju 

instytucjami i organizacjami regionalnymi oraz o zasięgu ogólnopolskim, a nawet 

międzynarodowym.  

W roku szkolnym 2013/2014 były to następujące organizacje i instytucje: 

 Podlaskie Kuratorium Oświaty 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 

 Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce 

 Biblioteka Pedagogiczna w Łomży 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Łomży 

 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży 

 Biblioteka Publiczna gminy Łomża  z siedzibą w Podgórzu 

 Teatr Lalki i Aktora w Łomży 

 Komenda Policji w Białymstoku 

 Biuro Edukacji Publicznej IPN Oddział w Białymstoku 

 Instytut Nowoczesnej Edukacji 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Białymstoku 

 Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie 

 Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie 

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

 Uniwersytet Warszawski (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa),  

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
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Wnioski końcowe: 

Kluczowym celem współpracy podejmowanej przez konsultantów jest poszerzanie 

wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i wymiana doświadczeń, aby zapewnić jak 

najlepszą realizację oferty doskonalenia – zgodną z najnowszymi osiągnięciami 

nauki i przy wykorzystaniu najlepszych doświadczeń.  

 

VII. Ważne działania ODN w roku szkolnym 2014/2015. 

 

 

1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

wynikającego  

z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie 

oświaty. 

 

a) W tym obszarze działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, na 

uwagę zasługują formy związane z doskonaleniem kadry kierowniczej w obszarze 

sprawowania nadzoru pedagogicznego i realizacji kierunków polityki oświatowej 

państwa, takie jak: 

 FD-1 – Wyjazdowe (Białowieża) forum dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych „Zadania dyrektora w zakresie monitorowania zadań 

opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w szkole lub placówce 

oświatowej”, 

  FD-2 – Wyjazdowe (Rajgród) forum dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych” Podsumowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku 

szkolnym 2013/2014, 

 Konferencja dla dyrektorów, pedagogów szkolnych i nauczycieli wszystkich 

typów szkół z województwa podlaskiego „Działania antydyskryminacyjne 

w szkole w kontekście potrzeb, możliwości rozwojowych i praw dziecka”, 

organizowanej w ramach realizacji jednego z kierunku polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2013/2014  na zlecenie Podlaskiego Kuratora 

Oświaty, 

 Konferencja poświęcona przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół 

podstawowych do pracy z nowym podręcznikiem do klasy pierwszej., 

 Konferencję dotyczącą nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego, 

 Warsztaty „O potrzebie prowadzenia analiz jakościowych osiągnięć 

uczniów(w tym analiz wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych) 

i skutecznym wykorzystywaniu wniosków w kontekście poprawy 

efektywności kształcenia” - granty KO- 10 grup. 

 

b) W bieżącym roku szkolnym w ODN działało 8 klubów nauczycielskich. W ramach 

pracy dwóch z nich powstały dwie publikacje – zbiory prac kontrolnych z chemii 
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do gimnazjum oraz z matematyki na poziom podstawowy do szkół 

ponadgimnazjalnych, które zostały przekazane do szkół. 

Klub Aktywnego Matematyka przygotował materiały diagnostyczne badające 

umiejętności matematyczne uczniów na koniec  klasy I oraz klasy II, z których 

skorzystało 27 szkół ponadgimnazjalnych w regionie, w tym szkoły z Elbląga, 

Olsztyna, Białegostoku. 

c) Ośrodek nasz realizował również zadania związane z zapewnieniem uczniom i 

wychowankom szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Konsultanci 

współpracowali, między innymi z Komendą Wojewódzka Policji w Białymstoku  w 

zakresie przygotowania nauczycieli do stosowania w praktyce procedury 

Niebieskiej karty. (Warsztaty „Szkoła wobec przemocy w rodzinie” ) 

 

d) Upowszechniano przykłady dobrej praktyki dotyczących realizacji treści podstawy 

programowej z zakresu wychowania, wychowania fizycznego (edukacja 

zdrowotna) oraz  profilaktyki - konferencja: „Dramat i tragedię pozostaw 

teatrowi”. 

 

2. Działania związane z wdrażaniem zmian organizacyjnych i statutowych 

działalności ośrodka, wynikających z  nowelizacji Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz. U. z 

dnia 30 października 2012r Poz.1196): 

a) Realizacja projektu współfinansowanego z EFS pn. „Wdrożenie kompleksowego 

programu wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie łomżyńskim 

podporządkowanego ich potrzebom” w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 

ORE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL)- ODN jako 

jednostka sektora finansów publicznych na podstawie zgodnej decyzji będzie 

partnerem powiatu łomżyńskiego, obejmując wsparciem 45 jednostek na terenie 

9 gmin, 696 dyrektorów i nauczycieli/nauczycielek.  

b) Realizacja wspomagania w roku szkolnym 2013/2014 siedmiu przedszkoli i szkół, 

polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu 

poprawę jakości pracy w zakresie wynikającym z analizy raportu z ewaluacji 

zewnętrznej lub innym wskazanym przez szkołę/placówkę, wynikającym z jej 

potrzeb. 

c) Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla 8 szkół w powiecie siemiatyckim w ramach 

projektu współfinansowanego z EFS pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół 

poprzez wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w 

powiecie siemiatyckim”. 

d) Przygotowanie kolejnych 4 konsultantów do pełnienia zadań szkolnego 

organizatora rozwoju edukacji – SORE. 

 

3. Współpraca międzynarodowa: 

a) ODN jest partnerem merytorycznym Stowarzyszenia „Edukator”, które realizuje 
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projekty przedszkolne w Gruzji i w Ukrainie. W ramach koordynowanych przez 

jednego z konsultantów projektów, w gruzińskich wsiach w tym roku powstało 16 

Centrów Gotowości Szkolnej dla dzieci 5-letnich. Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Gruzji docenia rezultaty tych projektów i deklaruje dalszą współpracę.  

 

4. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania oświatowe i naukowe 

a) Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, przy projektach dotyczących 

edukacji międzykulturowej i  w ramach projektu Letnia Akademia „Demokracja w 

szkole”.  

b) Współpraca z Państwową Wyższą Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w 

Łomży:  zorganizowanie wspólnej Konferencji: II Podlaska Konferencja TIKE 

2013 „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla edukacji” . 

c) Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną – wspólna organizacja i przeprowadzenie 

V Forum Bibliotekarzy. 

d) Współpraca z Towarzystwem Wagów – wspólne przeprowadzenie konferencji 

„Archiwalia a badania regionalne”. 

e) Współpraca z Żydowskim Instytutem Historycznym - przeprowadzenie 

bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli historii i deklaracja dalszej współpracy. 

5. Prowadzenie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej w ramach Sejmiku 

Samorządów Uczniowskich (VIII edycja – organizator PG nr 1 w Łomży). 

6. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez KO w Białymstoku: 
Recenzja konkursów przedmiotowych  z matematyki dla gimnazjum . 

 

7. Przygotowanie tekstu dyktanda na finał X edycji konkursu Mistrz Ortografii 

Szkół Podstawowych Miasta Łomża, uczestnictwo w finale – dyktowanie tekstu 

uczniom biorącym udział – 21maja 2014, organizator – Szkoła Podstawowa nr 10 

w Łomży. 
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VIII. Doskonalenie zawodowe konsultantów  

Wszyscy konsultanci podnosili swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w 

różnorodnych szkoleniach organizowanych zarówno przez ODN, jak  i zewnętrznych. 

Nabytą na nich wiedzę i umiejętności wykorzystali w praktyce, realizując ofertę 

doskonalenia adresowaną do dyrektorów  i nauczycieli.  

 
Tabela nr 10. Wykaz szkoleń wewnętrznych, w których uczestniczyli konsultanci 
ODN. 

Lp. Tematyka szkolenia 
Liczba 
godzin 

Liczba konsultantów 
uczestniczących 

w szkoleniu 

1. Kurs kwalifikacyjny z  organizacji i zarządzania oświatą 210 
1 

2 
Szkolenie w dziedzinie BHP dla nauczycieli i 
pracowników oświaty 

8 15 

3. Szkolenie z zakresu ewaluacji 5 
15 

4. 
Forum bibliotekarzy- technologie informacyjne w 
bibliotekach 

5 
5 

5. 
Diagnoza edukacyjna przyrodniczych osiągnięć 
uczniów 

12 
1 

6. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 16 
1 

7. 

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako 
innowacyjny model zainteresowania kierunkami 
informatyczno- technicznymi oraz wspierania uczniów i 
uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych 

4 
2 

8. 
W świecie muzyki. Aktywne obcowanie z muzyką Carla 
Orffa systemu 

8 
1 

9. 
Wykorzystanie elementów muzykoterapii              w 
pracy dydaktyczno-wychowawczej 

8 
1 

10. 
Koordynująco – stymulujące ćwiczenia kinezjologii dr 
Paula Dennisona 

8 
1 

11. Tańce i zabawy ze śpiewem 8 
1 

12. 
Procedury postępowania nauczycieli i metody 
współpracy szkół z policją w sytuacji zagrożenia 
przestępczością i demoralizacją 

6 
2 

13. 
Jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku na lekcjach 
religii 

4 
1 

14. 
Plastyczne pomoce dydaktyczne zgodne ze 
znowelizowanymi dokumentami katechetycznymi. 
Nowe podręczniki wydawnictwa WAM 

15 
1 

15. 
„Pomóż uczniowi rozwinąć skrzydła” – elementy 
oceniania kształtującego w praktyce katechety 

4 
1 

16. 
Prawo oświatowe w szkole/ placówce – nowości, 
zmiany, komentarze 

4 
1 

17. 
Szkoła wobec przemocy w rodzinie. Procedura 
Niebieskiej Karty. 

5 
1 

18. 
„Ktoś tak piękny jak ty jest tylko jeden „- godność i 
niepowtarzalność osoby ludzkiej 

4 
1 

Razem godzin 
349 14 

Tabela nr 11. Wykaz szkoleń wewnętrznych, w których uczestniczyli konsultanci ODN. 
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Lp. Tematyka Organizator 
Liczba 
godzin 

Liczba 
konsultantów 

biorących 
udział 

1. 
Cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów 

Rozwoju Edukacji 
ORE 112 

 

4 

2. Studia Podyplomowe w zakresie edukacji                     

i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną ( oligofrenopedagogiki) 

Instytut Studiów 

Podyplomowych 

Wyższej Szkoły 

Komunikowania, 

Politologii i Stosunków 

Międzynarodowych 

470 

2 

3. 
Metodyka pracy w nauczaniu – uczenie się 

człowieka dorosłego 
KOWEZ i U 50 

1 

4. Ogólnopolski Kongres Tutoringu Colegium Wratislaviense 10 1 

5. Konferencja „Edukacja dla rynku pracy” 
Urząd Marszałkowski             

w Białymstoku 
4 1 

6. 
Międzynarodowa Konferencja „Preschool  

Edukation in Georgia – reality and 

perspectives” 

Ministerstwo Edukacji I 

Nauki Gruzji 
8 1 

7. Seminarium Pestalozzi „Understanding 

History” 
ORE, Rada Europy 

40 1 

8. Points of You – wykorzystanie w edukacji 
Points of You Poland 

16 1 

9. 
Różnorodność wśród Ns – rozwój kompetencji 

międzykulturowych uczniów w polskim 

systemie oświaty 

ORE 16 1 

10. 
Międzynarodowa Konferencja” Supporting 

Education Policies In Democratic Citizenship 

and Human Rights Education i Kazakhstan 

Rada Europy, 

Ministerstwo Edukacji I 

Nauki Kazachstanu 

16 1 

11. Kongres Edukacji Polonistycznej UJ w Krakowie 20 1 

12. Szkolenie Otwarta Edukacja BP w Łomży 4 3 

13. 
Forum placówek doskonalenia nauczycieli 

Świętokrzyskie Centrum 

Doskonalenia 

Nauczycieli ORE 

24 1 

14. 

Szkolenie nauczycieli konsultantów I 

doradców przedmiotów matematyczno- 

przyrodniczych upowszechniające produkt 

finalny projektu “ICT w nauczaniu 

przedmiotów matematycznych I 

przyrodniczych w gimnazjach 

 

 

CEN 

 

20 

 

1 

15. Wdrożenie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego w przedszkolach i szkołach. Kurs 
CEO Warszawa 

48 1 
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dla moderatorów. 

16. 
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia 

ogólnego w przedszkolach i szkołach. Kurs e-

learningowy dla moderatorów. 

CEO Warszawa 
20 1 

17. 
III Konwent Informatyków IT w Administracji 

20 1 

18. Szkolenie dla kandydatów na koordynatorów 

sieci współpracy i samokształcenia 
Akademia Biznesu, ORE 24 1 

19. Działania szkoły w pracy z uczniem zdolnym 
ORE 

6 1 

20. 
Metoda Dobrego Startu  

EDUCO Centrum 

Szkoleń 
20 1 

21. 
Osoba – pozytywne implikacje w teorii , 

badaniach i praktyce 

Akademia Pedagogiki 

Specjalnej w Warszawie 
8 1 

22. 

Konferencja „Podręczniki, podstawa 

programowa i programy nauczania od 

września 2014 r” 

 

ORE 
5 1 

23. 

Konferencja „Wyniki nadzoru pedagogicznego 

oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako 

podstawa kreowania lokalnej polityki 

oświatowej  i oferty wsparcia dla szkół i 

nauczycieli” 

 

ORE 
5 1 

24. Warsztaty nauczania i uczenia się infotechniki 

Fundacja Wolnego i 

Otwartego 

Oprogramowania w 

Poznaniu 

5 2 

25. 

Szkolenie w ramach kompleksowego 

wspomagania szkół „Zmodernizowane 

doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą 

jakość edukacji w powiecie m. Łomżą” 

ŁCRE 
31 1 

26. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a 

jego sukces edukacyjny w przyszłości 
PP P - P w Piszu 

4 1 

27. 
Cykl warsztatów z zakresu wikliny papierowej 

w ramach w ramach „Banku Pomysłów” ŁCRE 
8 1 

 OGOŁEM  1046 34 

 

 

IX. Sprawozdanie z pracy Pracowni Technologii Informacyjnej 

 

W ODN w Łomży od 1 września 2010 r. funkcjonuje Pracownia Technologii 

Informacyjnej, której integralną częścią są Dział Logistyki i Poligrafia. Skład Pracowni 

tworzą następujące osoby: pięciu konsultantów, specjalista ds. poligrafii, specjalista 

ds. informatyki, referent ds. administracyjnych i. Spośród grupy konsultantów został 

powołany 4 osobowy Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej i dwuosobowy Zespół ds. 

ewaluacji szkoleń organizowanych przez ODN. Prace poszczególnych grup i osób 

koordynuje i nadzoruje Kierownik Pracowni. Pracownicy pedagogiczni podlegali 
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sprawowanemu przez Kierownika nadzorowi pedagogicznemu w formie kontroli i 

obserwacji, których plan został przedłożony na naradzie 11.09.2013 r. W okresie 

sprawozdawczym członkowie Pracowni, realizowali następujące działania o 

charakterze ciągłym lub cyklicznym: 

Podjęte działania: 

1. Opracowanie sprawozdań i raportów o funkcjonowaniu ośrodka: 

a) Sprawozdanie z pracy ODN w Łomży za okres I-VIII 2013 r. – przekazane do 

Urzędu Marszałkowskiego i zamieszczone w zakładce Dokumenty Ośrodka 

na WWW.odnlomza.pl; 

b) Informacja o stanie realizacji zadań ośrodka dla Urzędu Marszałkowskiego 

na formularzu przekazanym przez odpowiedni Departament; 

c) Dane o pracownikach do Systemu Informacji Oświatowej. 

2. Prowadzenie obsługi organizacyjnej form doskonalenia poprzez: 

a) prowadzenie kampanii informacyjnej przez stronę internetową – komunikaty w 

zakładkach: oferta doskonalenia, kalendarz szkoleń, aktualności, informacja 

pedagogiczna nt. podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej 

państwa, 

b) przyjmowanie zgłoszeń drogą elektroniczną i tradycyjną, prowadzenie bazy 

osób zgłoszonych i rzeczywistych uczestników szkoleń, korespondencję z 

nimi nt. uczestnictwa, 

c) opracowanie i drukowanie zaproszeń, zaświadczeń o uczestnictwie, 

dzienników zajęć, list obecności, list wpłat itp. 

d) kopiowanie dla uczestników szkoleń materiałów drukowanych i nagrywanie 

materiałów w wersji elektronicznej na płytkach. 

3. Kształtowanie kultury informacyjnej ośrodka poprzez prowadzenie własnej strony 

internetowej i przygotowywanie wydawnictw we współpracy z profesjonalną 

drukarnią, a szczególnie: 

a) systematyczną aktualizację i archiwizację wiadomości na stronie internetowej 

ODN, 

b) cykliczną aktualizację danych kontaktowych i dotyczących oferty 

poszczególnych konsultantów. 

4. Koordynowanie wszelkich działań związanych z opracowaniem oferty w ramach 

zamówień publicznych, w których ODN brał udział: granty KO, szkolenia w 

projektach POKL w Łomży (ŁCRE) i Siemiatyczach. 

5. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w kontekście spełniania wymagania 6. 

Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju, określonego przez MEN w załączniku do rozporządzenia 

ws. nadzoru pedagogicznego w terminie I-III 2014 r. 

6. Współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi w zakresie upowszechniania 

wartości edukacji oraz informowania o działaniach ODN: 

a) http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=701&It

emid=1261 

http://www.odnlomza.pl/
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=701&Itemid=1261
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=701&Itemid=1261
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b) WWW.powiatlomzynski.edu.pl 

c) http://www.sosedukator.pl/2014/05/15/gruzinscy-przyjaciele-w-edukatorze 

7. Skład i wydanie Informatorów Oferta doskonalenia IX-XII 2013 r. i Oferta 

doskonalenia I-VI 2014 r. oraz publikacji dla nauczycieli, opracowanych w ramach 

Klubu Aktywnego Matematyka, Klubu Aktywnego Chemika (szkoły 

ponadgimnazjalne), Klubu Nauczycieli Polonistów (gimnazja). Za poziom 

merytoryczny publikacji odpowiedzialni byli konsultanci- organizatorzy klubów i 

ich prowadzący. Pracownia Technologii Informacyjnej w ścisłej współpracy z nimi 

i dyrektorem ODN odpowiadała za stronę techniczną i produkcję ustalonych 

nakładów. 

8. Zamieszczanie na stronie internetowej ośrodka materiałów metodycznych, 

opracowań własnych konsultantów i nauczycieli uczestniczących w szkoleniach 

organizowanych przez ośrodek. 

 

Wnioski końcowe: 

 

1. W ODN w Łomży informacja pedagogiczna jest systematycznie gromadzona, 

przetwarzana i wykorzystywana. 

2. Upowszechnianie informacji o ofercie doskonalenia wśród klientów ośrodka 

odbywa się równolegle w trzech formach: wydawanie Informator, bezpośrednio w 

Centrum Informacji oraz przez stronę internetową ośrodka. 

3. Informacje merytoryczne upowszechniane są za pośrednictwem wydawnictw 

drukowanych i strony internetowej. 

 

X. Sprawozdanie z pracy Pracowni do spraw Wspomagania Rozwoju 

Szkoły. 

 

W ODN w Łomży od 1 września 2010 r. funkcjonuje Pracownia do spraw 

Wspomagania Rozwoju Szkoły. W obrębie pracowni, w której skład wchodzi 

dziesięciu konsultantów,  funkcjonuje pięcioosobowy zespół do spraw diagnozy 

potrzeb i oczekiwań w zakresie doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół. Prace 

poszczególnych grup i osób koordynuje i nadzoruje Kierownik Pracowni. W okresie 

od IX 2013 do VIII 2014 pracownicy pedagogiczni podlegali sprawowanemu przez 

Kierownika nadzorowi pedagogicznemu w formie kontroli i obserwacji, których plan 

został przedłożony na naradzie 11.09.2013 r.  

Podjęte działania: 

W ramach pracy pracowni w okresie wrzesień 2013 – sierpień 2014 podjęte zostały 

następujące działania: 

http://www.powiatlomzynski.edu.pl/
http://www.sosedukator.pl/2014/05/15/gruzinscy-przyjaciele-w-edukatorze
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1. Dwukrotnie zaplanowano ofertę programową Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli  

w Łomży: 

 W maju 2013 r. na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa określonych  

do realizacji w roku szkolnym 2012/13 (Raport z przeprowadzonego badania 

szkół w zakresie oczekiwanego wsparcia ze strony Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Łomży- luty 2013), wniosków z nadzoru zewnętrznego, wyników 

diagnozy prowadzonej przez Podlaskie Kuratorium Oświaty wśród dyrektorów 

zaplanowano ofertę programową Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na okres 

wrzesień – grudzień 2013. Oferta ta została dostosowana do planowanych 

przez MEN zmian w zakresie funkcjonowania placówek doskonalenia 

nauczycieli, co znalazło swój wyraz w nowej, zaproponowanej przez członków 

pracowni strukturze Informatora ODN. 

 W maju 2014 roku na podstawie kierunków polityki oświatowej państwa 

określonych do realizacji w roku szkolnym 2012/13, wniosków z ewaluacji 

zewnętrznej 2012/13, wyboru tematów szkoleń dokonanego przez szkoły biorące 

udział w projekcie POKL oraz diagnozy przeprowadzonej wśród dyrektorów szkół 

i placówek uczestniczących w Forach dyskusyjnych (12.12.2013 r., 9.06.2014 r.) 

zaplanowano ofertę programową Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na okres 

styczeń- czerwiec 2014. 

 

2. W okresie od września do stycznia 2014 roku zrealizowano dwa projekty 

zespołowe: Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji 

wewnętrznej oraz Diagnoza edukacyjna dotycząca sposobów uczenia się 

uczniów, Diagnoza edukacyjna polonistycznych osiągnięć uczniów i Diagnoza 

edukacyjna matematyczno- przyrodniczych osiągnięć uczniów. 

3. W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano projekt zespołowy 

Motywowanie i aktywizowanie uczniów w kontekście realizacji podstawy 

programowej w grupie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. 

4. W ramach przygotowania do nowej roli placówek w zmodernizowanym 

systemie doskonalenia w formie pilotażu zrealizowano zespołowy projekt 

kompleksowego wspomagania siedmiu szkół: Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

w Łomży Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łomży, Szkoły Podstawowej 

w Stawiskach, Gimnazjum w Stawiskach, Miejskiego Przedszkola w 

Stawiskach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Turośli, 

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Turośli, Katolickiego Gimnazjum i 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży. Cztery szkoły otrzymały 

wsparcie w zakresie obszaru Rodzice są partnerami szkoły, pozostałe placówki 

wybrały obszary: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces, Innowacje w 

przedszkolu, Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. W ramach 

pilotażu placówki otrzymały wsparcie w formie szkoleń i konsultacji. Łącznie 

odbyło się 16 czterogodzinnych szkoleń oraz 12 spotkań konsultacyjnych. Na 
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wsparcie szkół poświecono całościowo 184 godziny. W szkoleniach i 

konsultacjach uczestniczyło 506 nauczycieli. 

 

Tabela nr 12. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 

nauczycieli szkół objętych wsparciem 

Lp. Treść pytania Średnia ocen 

1. Jak Pani/Pan ocenia realizację zadań wynikających z 

Rocznego Planu Wspomagania?   

4,91 

2. W jakim stopniu podjęte w ramach RPW działania 
przyczyniły się do poszerzenia Pani/Pana wiedzy i 
doskonalenia umiejętności zawodowych? 

5,02 

3. Jak Pani/Pan ocenia współpracę z animatorem/ 

animatorami? 

4,95 

4. W przyszłym roku szkolnym będą realizowane kolejne działania w ramach 

animacji. Proszę napisać, co zdaniem Pani/Pana należałoby udoskonalić 

a) w zakresie 
prowadzonych 
szkoleń 

 doskonalić wiedzę i umiejętności w  pracy z uczniem 
sprawiającym trudności wychowawcze, 

 kontynuować zajęcia dotyczące technik i metod 
aktywizujących 

 sposoby radzenia sobie ze stresem, 

 zadbać o użyteczność i konkretność prowadzonych 
zajęć, 

 zachować cykliczność i systematyczność prowadzonych 
zajęć 

b) w zakresie 
prowadzonych 
konsultacji 

 konsultacje organizować w dni robocze po zakończeniu 
zajęć, 

 przedstawiać konkretne propozycje rozwiązywania 
problemów szkolnych, 

c) w innym zakre-
sie, proszę 
napisać, jakim 

 wsparcie powinno rozpoczynać się najpóźniej we 
wrześniu, 

 

Wnioski: 

Udzielone szkołom wsparcie sprzyjało wprowadzaniu rozwiązań metodycznych 

i wychowawczych podnoszących jakość ich pracy. Nauczyciele w 

zdecydowanej większości pozytywnie ocenili działania podjęte w ramach 

animacji i dostrzegli ich efekty w pracy własnej oraz w pracy szkoły. 

 

5. W ramach oferty ODN systematycznie, organizowane i prowadzone były różne 

formy doskonalenia, których celem był rozwój szkoły poprzez doskonalenie 

kompetencji zawodowych zarówno kadry kierowniczej jak i nauczycieli. 

6. W roku szkolnym 2013/2014 organizowano również formy opierające się na 

współpracy i wymianie doświadczeń – aktywną działalność prowadziło siedem 

nauczycielskich klubów. W ramach pracy trzech z nich - Klubu polonistów, 
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Klubu aktywnego matematyka, Klubu aktywnego chemika powstały publikacje 

zawierające materiały dydaktyczne dla nauczycieli. 

7. W ODN w Łomży zrealizowano 4 kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania 

oświatą, oligofrenopedagogiki, bibliotekoznawstwa oraz kurs nadający 

uprawnienia pedagogiczne czynnym zawodowo nauczycielom.  

Wnioski końcowe: 

Działania podjęte w ramach funkcjonowania Pracowni do spraw Wspierania 

Rozwoju Szkoły zmierzają do zapewnienia jakości pracy w placówce głównie 

poprzez planowanie pracy ODN na podstawie rzetelnie przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb i oczekiwań klientów oraz inicjowanie przedsięwzięć 

zespołowych, wychodzących naprzeciw najpilniejszym potrzebom nauczycieli i 

dyrektorów szkół oraz kierunkom polityki oświatowej państwa. 

 

XI. Zakupy, remonty  

 

Remonty 

Lp. Remonty przeprowadzone przez jednostkę Wartość /zł/ 

1. Remonty  38601,25 

 

Zakupy 

Lp. Ważniejsze zakupy zrealizowane przez jednostkę Wartość /zł/ 

1.  Wyposażenie i sprzęt biurowy 31428,69 

2.  Sprzęt komputerowy i audio- video 12196,92 

 

 

     Łomża 29.09.2014r. 

 Data          

      Sprawozdanie sporządził 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

ZESTWIENIE ZREALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM  2013/2014  

FORM DOSKONALENIA 

 

Zestawienie zrealizowanych form doskonalenia w roku szkolnym 2013/2014 
       

Lp. Nazwa formy 

Liczba  

forma godzin uczestników  

1. Kursy kwalifikacyjne 4 1120 76 
 

2. 
Kursy 
specjalistyczne i 
doskonalące 

45 587 936 

 

3. 
Krótkie formy: forum 
doskonalenia, 
warsztaty 

107 721 2349 

 

4. 
Formy zrealizowane 
w ramach POKL 

61 1080 1015 
 

5. 

Szkolenia wykonane 
na zlecenie 
Podlaskiego 
Kuratora Oświaty - 
Granty Kuratora 

11 64 428 

 

6. Kluby nauczycieli 16 238 168 
 

Razem 244 3810 4972 
 

7. Rady pedagogiczne 109 436 2466  

8. 
Konferencje, 
seminaria 12 172 1770  

Razem 
121 608 4236  

Ogółem 365 4418 9208  
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Kursy kwalifikacyjne    

       

Lp. 
Nr 

kursu 
Nazwa kursu 

Liczba 
godzin 

Liczba 
uczest. 

Data 
Kierownik 

kursu 

1 KK-1 Bibliotekoznawstwo 270 14 
listopad 2103r. 
czerwiec 2014r. 

Dorota 
Dąbrowska 

2 KK-3 
 Organizacja i 
zarządzanie oświatą 

270 22 
listopad 2103r. 
czerwiec 2014r. 

Janina 
Arcimowicz 

3 KK-4 

Kurs nadający 
uprawnienia 
pedagogiczne czynnym 
zawodowo nauczycielom 

300 18 
listopad 2103r. 
czerwiec 2014r. 

Magda Ferenc 

4 KK-6 Oligofrenopedagogika 280 22 
listopad 2103r. 
czerwiec 2014r. 

Danuta 
Momot 

 
 

Razem 1120 76 
  

 

Formy zrealizowane w ramach POKL    

        

Lp Nr formy Temat 
Organizator 
szkolenia 

Liczba 
grup 

Liczba 
godzin 

Liczba 
uczest. 

Data 

1 KD-40 

Szkolenia w ramach 
kompleksowego 
wspomagania 
szkół/przedszkoli - 
projekt POKL 
(Starostwo Powiatowe 
w Łomży i ODN) 

Maria M. 
Ferenc 

45 720 660 

grudzień 
2013r. - 
czerwiec 
2014r. 

2 KD-41 

Szkolenia w ramach 
kompleksowego 
wspomagania Palnów 
Działania Sieci 
wsópracy i 
Samokształcenia w 
ramach projektu 
POKL (Starostwo 
Powiatowe w Łomży i 
ODN) 

Maria M. 
Ferenc 

8 128 175 

grudzień 
2013r. - 
czerwiec 
2014r. 

3 KD-45 Projekt siemiatycki 
Zbigniew 

Kosakowski 
8 232 180 

kwiecień 
2014r.- 

czerwiec 
2014r. 

   
Razem 61 1080 1015 
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Szkolenia wykonane na zlecenie Podlaskiego Kuratora Oświaty - Granty Kuratora 
        

        

Lp Nr formy Temat 
Organizator 
szkolenia 

Liczba 
grup 

Liczba 
godz. 

Liczba 
uczest. 

Data 

1 

W- 60 

 O potrzebie prowadzenia 
analiz jakościowych 
osiągnięć uczniów i 
skutecznym wykorzysty-
waniu wniosków w 
kontekście poprawy 
efektywności kształcenia  

Dorota 
Dąbrowska 

10 60 281 
październik/ 

listopad 2013r. 

2 KS-6/1 

Działania antydyskry-
minacyjne w szkole w 
kontekście potrzeb, moż-
liwości rozwojowych i 
praw dziecka 

Marzena 
Rafalska 

1 4 147 29.11.2013r. 

   
Razem 11 64 428 

 

 

Kursy specjalistyczne i doskonalące    

       

Lp Nr formy Temat 
Organizator 
szkolenia 

Liczba 
grup 

Liczba 
godz. 

Liczba 
uczest. 

1 

KD-1 / 2013 
Język angielski dla nauczycieli - 
poziom podstawowy 

Dorota 
Dąbrowska 

4 30 45 

2 

KD-2 / 2013 
Język angielski dla nauczycieli - 
poziom średniozaawansowany 

Jolanta 
Boryszewska 

2 30 21 

3 
KD-3 / 2013 

Kurs kierowników wycieczek 
szkolnych 

Jolanta Simon 2 10 47 

4 

KD-4 / 2013 
Planowanie, organizowanie i 
dokumentowanie ewaluacji 
wewnętrznej 

Janina 
Arcimowicz 

3 24 83 

5 

KD-5 / 2013 
Planowanie, organizowanie i 
dokumentowanie ewaluacji 
wewnętrznej 

Jolanta 
Boryszewska 

1 24 43 

6 

KD-6 / 2013 
Planowanie, organizowanie i 
dokumentowanie ewaluacji 
wewnętrznej 

Maria M. Ferenc 1 24 35 

7 

KD-7 / 2013 
Jak uczyć, żeby nauczyć? 
Aktywizujące metody i techniki w 
edukacji wczesnoszkolnej 

Danuta Lasek 1 18 24 

8 

KD-8 / 2013 
Diagnoza edukacyjna dotycząca 
sposobów uczenia się uczniów 

Dorota 
Dąbrowska 

1 18 13 
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9 

KD-9 / 2013 
Diagnoza edukacyjna 
polonistycznych osiągnięć uczniów 

Dorota 
Dąbrowska 

1 24 14 

10 

KD-10 /2013 
Diagnoza edukacyjna 
polonistycznych osiągnięć uczniów 

Joanna Szkop 1 24 20 

11 

KD-11 /2013 
Analiza sprawdzianów i 
informowanie uczniów o ich 
wynikach 

Jolanta Simon 1 15 9 

12 

KD-13 /2013 
Diagnoza edukacyjna 
przyrodniczych osiągnięć uczniów 

Dorota Kozioł 1 24 19 

13 

KD-14 /2013 
Diagnoza edukacyjna 
matematycznych osiągnięć uczniów 

Dorota Kozioł 1 24 22 

14 
KD-16 /2013 

Metody pracy katechety z dzieckiem 
sześcioletnim 

Lucyna Samsel 1 16 24 

15 

KD-18 /2013 
Diagnoza edukacyjna 
matematyczno - przyrodniczych 
osiągnięć uczniów 

Dorota Kozioł 1 12 14 

16 

KD-19 Szkolenie okresowe BHP 
Zbigniew 
Kossakowski 

5 8 103 

17 

KD-20 
Szkolenie okresowe dla 
pracowników i osób kierujących 
pracownikami 

Zbigniew 
Kossakowski 

1 16 10 

18 

KD-21 
Kurs kierowników wypoczynku 
dzieci i młodzieży 

Bożenna 
Kossakowska 

1 10 7 

19 

KD-22 
Kurs dla kandydatów na 
wychowawców wypoczynku dzieci i 
młodzieży 

Bożenna 
Kossakowska 

3 36 114 

20 

KD-24 
Planowanie, organizowanie i 
dokumentowanie ewaluacji 
wewnętrznej - raport 

Janina 
Arcimowicz 

1 8 33 

21 

KD-25 
Planowanie, organizowanie i 
dokumentowanie ewaluacji 
wewnętrznej - raport 

Janina 
Arcimowicz 

1 8 23 

22 

KD-26 
Planowanie, organizowanie i 
dokumentowanie ewaluacji 
wewnętrznej - raport 

Janina 
Arcimowicz 

1 8 27 

23 

KD-28 

Diagnoza edukacyjna 
polonistycznych osiągnięć uczniów 
(kontynuacja szkolenia z okresu X-
XI 2013r.) 

Joanna Szkop 1 6 20 

24 

KD-29 
Przygotowanie uczniów do ustnego i 
pisemnego egzaminu maturalnego 

Dorota 
Dąbrowska 

1 16 24 

25 

KD-31 
Diagnoza edukacyjna 
przyrodniczych osiągnięć uczniów - 
II część 

Dorota Kozioł 1 12 19 
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26 

KD-32 
Diagnoza edukacyjna 
matematycznych osiągnięć uczniów 
- II część 

Dorota Kozioł 1 12 22 

27 

KD-33 
Motywowanie i aktywizowanie 
uczniów w kontekście realizacji 
podstawy programowej 

Joanna Marek 1 18 11 

28 

KD-37 
Dla każdego coś ciekawego - 
wielkanocne materiały pomocnicze 
do katechezy 

Lucyna Samsel 1 16 31 

29 

KD-38 
Graficzna prezentacja danych i 
wyników z użyciem arkusza 
kalkulacyjnego 

Bożenna 
Kossakowska 

1 18 15 

30 

KD-42 
Diagnoza edukacyjna  osiągnięć 
uczniów 

Dorota 
Dąbrowska 

1 18 18 

31 

KD-43 
Diagnoza edukacyjna 
matematyczno-przyrodniczych 
umiejętności uczniów 

Dorota Kozioł 1 12 14 

32 

KD - 44 
Rozwój edukacji przedszkolnej w 
Polsce (wizyta studyjna) 

Marzena 
Rafalska 

1 48 12 

   
Razem 45 587 936 

 

Forum doskonalenia warsztaty      

        

Lp Nr formy Temat 
Organizator 
szkolenia 

Liczba 
grup 

Liczba 
godz. 

Liczba 
uczest. 

Data 

1 
FD-1 / 
2013 

Zadania dyrektora w zakresie 
monitorowania zadań opiekuńczo 
- wychowawczych w 
szkole/placówce oświatowej 

Janina 
Arcimowicz 

1 10 71 
12-13 

grudzień 
2013r.  

2 W-2 / 2013 
Jak opracować koncepcję pracy w 
szkoły? 

Janina 
Arcimowicz 

1 6 45 
29 

października 

3 W-3 / 2013 

Zadania dyrektora szkoły 
wynikające z wymagania 7. 
Nauczyciele współpracują w 
planowaniu i realizowaniu 
procesów edukacyjnych 

Janina 
Arcimowicz 

1 6 25 
8 

października 

4 W-4 / 2013 
Prawo oświatowe w 
szkole/placówce - nowości, 
zmiany, komentarze 

Janina 
Arcimowicz 

1 4 59 13 listopada 

5 W-5 / 2013 

Budowanie mapy zadaniowej w 
oparciu o wybrane wymagania 
określone przez państwo szkołom 
i placówkom oświatowym 

Janina 
Arcimowicz 

1 6 26 26 listopada 

6 W-6 / 2013 
Ozdabianie przedmiotów 
motywami roślinnymi ze sztyftu 
klejowego 

Maria M. 
Ferenc 

2 4 47 
15 

października 
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7 W-7 / 2013 
Oprawa uroczystości i imprez 
okolicznościowych - 1.cz. 
Narzędzia audio 

Maria M. 
Ferenc 

1 8 13 30 listopada 

8 W-8 / 2013 
Ozdoby i dekoracje świąteczno-
zimowe 

Danuta 
Momot 

3 8 66 16 listopada 

9 W-9 / 2013 
"W świecie muzyki" aktywne 
obcowanie z muzyką według 
systemu Carla Orffa 

Danuta 
Lasek 

2 8 67 16 listopada 

10 
W-10 / 
2013 

Jak bawić się i uczyć z pasją? 
Przygotowanie dzieci do nauki 
czytania, pisania i liczenia 

Danuta 
Lasek 

1 18 34 
listopad - 
grudzień 

11 
W-11 / 
2013 

Obowiązkowe zadania nauczycieli 
wychowania przedszkolnego w 
kontekście nowych wymagań 
wobec przedszkoli 

Maria M. 
Ferenc 

2 8 70 
19 

października 

12 
W-12 / 
2013 

Przygotowanie uczniów do 
nowego egzaminu maturalnego 

Dorota 
Dąbrowska 

1 12 40 
październik - 

listopad 

13 
W-13 / 
2013 

Kształtowanie motywacji 
czytelniczej wśród dzieci i 
młodzieży 

Dorota 
Dąbrowska 

1 12 26 październik   

14 
W-15 / 
2013 

Elementy biblioterapii 
Dorota 
Dąbrowska 

1 8 19 21 września 

15 
W-16 / 
2013 

Wykorzystanie technologii 
informacyjnej na lekcjach języka 
polskiego 

Joanna 
Szkop 

1 24 8 październik 

16 
W-17 / 
2013 

Wdrażanie i monitorowanie 
realizacji podstawy programowej 

Joanna 
Szkop 

1 6 25 
16 

października 

17 
W-18 / 
2013 

Creative Grammar 
Jolanta 
Simon 

1 5 13 23 listopada 

18 
W-19 / 
2013 

Praca z uczniami z dysfunkcjami 
na lekcjach języków obcych 

Jolanta 
Simon 

2 6 57 15 listopada 

19 
W-20 / 
2013 

Glog - interaktywny plakat 
Jolanta 
Simon 

2 6 15 29 listopada 

20 
W-23 / 
2013 

Jak poprawnie konstruować 
sprawdziany z historii i wos 

Bożena 
Zgrzywa 

1 12 9 październik 

21 
W-24 / 
2013 

Najnowsza historia Polski z IPN - 
stereotypy w najnowszej historii 
Polski 

Bożena 
Zgrzywa 

1 6 14 listopad   

22 
W-25 / 
2013 

Jak analizować wyniki 
sprawdzianów  z historii i wos 

Bożena 
Zgrzywa 

1 6 11 22 listopada 

23 
W-26 / 
2013 

Jak pracować z uczniem 
uzdolnionym matematycznie 

Jadwiga 
Pieczywek 

1 6 11 25 września 

24 
W-27 / 
2013 

Geogebra dla początkujących 
Jadwiga 
Pieczywek 

1 6 14 
19 

października 

25 
W-28 / 
2013 

Geogebra dla 
średniozaawansowanych 

Jadwiga 
Pieczywek 

1 6 9 16 listopada 

26 
W-29 / 
2013 

Praca z materiałami źródłowymi 
na lekcjach przyrody, biologii i 
geografii 

Joanna 
Marek 

1 12 16 październik 

27 
W-31 / 
2013 

Metoda projektu w nauczaniu 
przyrody w szkole 
ponadgimnazjalnej 

Joanna 
Marek 

1 5 3 październik 

28 
W-32 / 
2013 

Wykorzystanie technologii 
informacyjnej na lekcjach 
przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. Część I 

Dorota Kozioł 1 12 17 październik 
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29 
W-33 / 
2013 

Niekonwencjonalne metody pracy 
z uczniem - mandala i jej 
zastosowanie w edukacji i terapii 

Danuta 
Momot 

1 10 16 październik 

30 
W-35 / 
2013 

Wykorzystanie elementów metody 
integracji sensorycznej w pracy z 
dziećmi z trudnościami 
rozwojowymi w przedszkolu i 
szkole 

Danuta 
Momot 

3 8 56 30 listopada 

31 
W-38 / 
2013 

Prace plastyczne związane z 
okresem Adwentu i Narodzenia 
Pańskiego 

Lucyna 
Samsel 

1 8 38 16 listopada 

32 
W-41 / 
2013 

Myślenie pytaniami - rozwój 
krytycznego myślenia 

Marzena 
Rafalska 

1 8 9 9 listopada 

33 
W-42 / 
2013 

Komunikacja bez przemocy w 
szkole 

Marzena 
Rafalska 

1 8 17 23 listopada 

34 
W-43 / 
2013 

Ocena efektywności pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej 

Danuta 
Momot 

2 6 52 27 listopada 

35 
W-44 / 
2013 

Projekt edukacyjny jako metoda 
kształcenia kompetencji 
kluczowych 

Marzena 
Rafalska 

1 8 13 
26 

października 

36 
W-45 / 
2013 

Efektywna współpraca w 
zespołach zadaniowych 

Danuta 
Momot 

1 12 12 październik 

37 
W-46 / 
2013 

Awans zawodowy nauczyciela 
mianowanego na dyplomowanego 

Dorota Kozioł 2 4 75 
9 

października 

38 
W-47 / 
2013 

Awans zawodowy nauczyciela 
stażysty na kontraktowego 

Dorota Kozioł 1 4 25 4 grudnia 

39 
W-51 / 
2013 

Pierwsza pomoc w placówce 
edukacyjnej 

Iwona 
Puciłowska 

1 6 37 
4 

października 

40 
W-52 / 
2013 

Edukacja zdrowotna w nowej 
podstawie programowej 
wychowania fizycznego - cz. I 

Hanna 
Waszkiewicz 

1 12 19 
listopad - 
grudzień 

41 
W-53 / 
2013 

Zadania nauczycieli w 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
dzieciom przewlekle chorym 

Iwona 
Puciłowska 

1 6 16 6 grudnia 

42 
W-54 / 
2013 

Wychowanie moralne w szkole i 
placówce oświatowej 

Hanna 
Waszkiewicz 

1 6 25 
7 

października 

43 
W-55 / 
2013 

Wychowanie do życia w rodzinie 
czy wychowanie seksualne 

Hanna 
Waszkiewicz 

1 6 14 
21 

października 

44 
W-56 / 
2013 

Zrozumieć rodziców i 
współpracować z nimi 

Hanna 
Waszkiewicz 

2 6 77 

4 
listopada(Igr) 
7 listopada 

(Iigr) 

45 
W-57 / 
2013 

Mediacje jako sposób budowania 
porozumienia w szkole 

Marzena 
Rafalska 

1 8 18 
5 

października 

46 
W-58 / 
2013 

Przyczyny agresji i sposoby jej 
przeciwdziałania 

Jolanta 
Boryszewska 

1 8 11 7 grudnia 

47 W - 61 
Jak opracować koncepcję pracy w 
szkoły/placówki oświatowej? 

Janina 
Arcimowicz 

1 4 15 4 grudnia 

48 W - 62 
Przygotowanie uczniów do 
nowego egzaminu maturalnego 

Dorota 
Dąbrowska 

1 6 17 30 listopada 

49 FD-2 
Podsumowanie pracy 
szkoły/placówki oświatowej w roku 
szkolnym 2013-2014 

Janina 
Arcimowicz 

1 16 68 maj 

50 W-63 Ćwiczenia z twórczego myślenia 
Jolanta 
Boryszewska 

1 8 10 1 marca 
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51 W-64 
Projektowanie koncepcji pracy 
szkoły 

Janina 
Arcimowicz 

1 6 27 11 luty  

52 W-65 

Budowanie mapy zadaniowej 
szkoły w oparciu o wybrane 
wymagania określone przez 
państwo szkołom i placówkom 
oświatowym 

Janina 
Arcimowicz 

1 8 33 4 marzec 

53 W-66 

W jaki sposób wykorzystywać 
wyniki i wnioski z ewaluacji 
zewnętrznej do podnoszenia 
jakości pracy szkoły? 

Janina 
Arcimowicz 

1 8 24 12 marzec 

54 W-67 
Zadania dyrektora szkoły w 
zakresie wspomagania rozwoju 
zawodowego nauczycieli 

Janina 
Arcimowicz 

1 6 14 9 kwiecień 

55 W-68 
Projektowanie działań szkoły na 
potrzeby tworzenia wniosków o 
dofinansowanie 

Marzena 
Rafalska 

1 8 12 15 marzec 

56 W-70 
Ozdoby i dekoracje świąteczno-
wiosenne 

Danuta 
Momot 

3 8 73 29 marzec 

57 W-71 

Jak stymulować rozwój językowy 
ucznia na poziomie wczesnej 
edukacji - różne formy wypowiedzi 
pisemnych 

Danuta 
Lasek 

1 20 6 luty-marzec 

58 W-72 
Ćwiczenia stymulujące inteligencje 
wielorakie w edukacji 
wczesnoszkolnej 

Danuta 
Lasek 

1 10 13 
marzec-
kwiecień 

59 W-73 
Wykorzystanie elementów 
muzykoterapii  w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej 

Danuta 
Lasek 

1 8 27 29 marca 

60 W-74 

Jak rozwijać umiejętności 
logicznego myślenia u dzieci? 
Zastosowanie narzędzi TOC w 
edukacji wczesnoszkolnej 

Danuta 
Lasek 

1 16 15 kwiecień 

61 W-75 
Techniki arteterapii w pracy z 
dzieckiem w wieku przedszkolnym 
i młodszkoszkolnym 

Danuta 
Lasek 

1 8 24 kwiecień 

62 W-76 Tańce i zabawy ze śpiewem 
Danuta 
Lasek 

2 8 45 12 kwiecień 

63 W-77 
Koordynująco-stymulujące 
ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej 
dr Paula Dennisona 

Danuta 
Lasek 

1 8 25 maj 

64 W-78 
Edukacja matematyczna w 
przedszkolu 

Maria M. 
Ferenc 

1 16 16 22-23 luty 

65 W-79 

Monitorowanie nabywania przez 
dzieci wiadomości i umiejętności 
określonych w podstawie 
programowej wychowania 
przedszkolnego 

Maria M. 
Ferenc 

1 6 62 12 marzec 

66 W-82 

Wykorzystanie technologii 
informacyjnej na lekcjach języka 
polskiego (Kontynuacja szkolenia 
z okresu X-XI 2013r.) 

Joanna 
Szkop 

1 12 8 styczeń-luty 

67 W-84 
Przed egzaminem - syntezy 
dotyczące różnych tekstów kultury 

Dorota 
Dąbrowska 

1 8 19 1 marzec 

68 W-85 
Nowa formuła egzaminu 
maturalnego z języka polskiego - 
projekt ORE 

Dorota 
Dąbrowska 

1 9 14 15 luty 
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69 W-89 
Konstruowanie informacji zwrotnej 
w pracy nauczyciela historii i wos 

Bożena 
Zgrzywa 

1 6 9 28 marzec 

70 W-90 Historia i kultura Żydów Polskich 
Bożena 
Zgrzywa 

1 8 8 kwiecień 

71 W-91 
Problemy z ocena wydarzeń 
historycznych - polskie powstania 

Bożena 
Zgrzywa 

1 6 9 kwiecień 

72 W-93 

Praca nad zadaniami do egzaminu 
maturalnego z matematyki na 
poziomie rozszerzonym od 2015 
roku 

Jadwiga 
Pieczywek 

1 6 11 3 marzec 

73 W-94 
Przykłady zadań z kombinatoryki i 
rachunku prawdopodobieństwa na 
poziom rozszerzony 

Jadwiga 
Pieczywek 

1 6 16 2 kwiecień 

74 W-97 
Realizacja zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych 

Danuta 
Momot 

1 6 11 14 maj 

75 W-98 
Rodzice uczniów 
niepełnosprawnych 

Danuta 
Momot 

1 5 10 28 maj 

76 W-101 
Jak zapewnić bezpieczeństwo 
dziecku na lekcjach religii 

Lucyna 
Samsel 

1 4 13 10 luty 

77 W-102 
"Ktoś tak piękny jak Ty jest tylko 
jeden" godność i niepowtarzalność 
osoby ludzkiej 

Lucyna 
Samsel 

1 4 34 8 maj 

78 W-103 
Przygotowanie nauczyciela do 
zajęć otwartych 

Maria M. 
Ferenc 

1 6 10 5 marzec 

79 W-105 
Awans zawodowy nauczyciela 
kontraktowego na mianowanego 

Dorota Kozioł 1 4 40 2 kwiecień 

80 W-106 
Awans zawodowy nauczyciela 
mianowanego na dyplomowanego 

Dorota Kozioł 1 4 22 9 kwiecień 

81 W-112 

Procedury postępowania 
nauczycieli i metody współpracy 
szkół z policją w sytuacjach 
zagrożenia przestępczością i 
demoralizacją 

Jolanta 
Boryszewska 

1 6 14 19 marzec 

82 W-116 
Prawa dziecka jako podstawa 
projektowania pracy szkoły i 
działań wychowawczych 

Marzena 
Rafalska 

1 8 14 5 kwiecień 

83 W-117 
Współpraca z rodzicami - 
wzmacnianie roli rady rodziców w 
szkole 

Marzena 
Rafalska 

1 8 14 12 kwiecień 

84 W-119 
Zrozumieć rodziców i 
współpracować z nimi 

Hanna 
Waszkiewicz 

1 6 25 25 marzec 

85 W-120 
Wychować nastolatka, czyli jak 
być dobrym rodzicem 

Hanna 
Waszkiewicz 

1 6 16 8 kwiecień 

86 W-121 
Szkoła i rodzice wobec zagrożeń 
środkami psychoaktywnymi 

Hanna 
Waszkiewicz 

1 6 35 27 marzec 

87 W-122 
Szkoła wobec przemocy w 
rodzinie - procedura "niebieskiej 
karty" 

Iwona 
Puciłowska 

1 6 29 7 maj 

88 W-124 

Program nauczania-uczenia się z 
zakresu technologii 
InfoTechnicznych oparty na 
wolnym i otwartym oprogra-
mowaniu - Strategia Wolnych i 
Otwartych Implementacji jako 
alternatywa w nauczaniu 
informatyki 

Bożenna 
Kossakowska 

1 4 11 26 marca 
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89 W-125 
Pomoce dydaktyczne w 
katechezie 

Lucyna 
Samsel 

1 15 26 14-15 marca 

90 W-126 
Ocenianie kształtujące na lekcjach 
religii 

Lucyna 
Samsel 

1 4 16 26 kwietnia 

91 W-127 
Przygotowanie uczniów do 
pisemnego egzaminu maturalnego 

Dorota 
Dąbrowska 

1 6 14 5 kwietnia 

92 W-128 Sześciolatek w klasie pierwszej 
Danuta 
Lasek 

1 4 15 10 kwietnia 

   
Razem 107 721 2349 

 

 

Konferencje, seminaria      

        

        

Lp 
Nr 

formy 
Temat 

Organizator 
szkolenia 

Liczba 
grup 

Liczba 
godzin 

Liczba 
uczest. 

Data 

1 
KS-1 / 
2013 

Innowacje i nowatorskie 
działania w przedszkolach 

Maria M. 
Ferenc 

1   32   

2 
KS-2 / 
2013 

Rozwój sprawności 
językowych w kontekście 
nowych zadań maturalnych - 
konferencja we współpracy z 
Wydawnictwem WSIP 

Jolanta Simon 1 3 20 27 września 

3 
KS-3 / 
2013 

Egzamin maturalny z języka 
obcego 2015 - konferencja we 
współpracy z wydawnictwem 
Nowa Era 

Jolanta Simon 1 2 25 
24 

październik
a 

4 
KS-4 / 
2013 

Konferencje Rejonowe 
Zbigniew 

Kossakowski 
45 135 1186 

wrzesień 
2013r. 

5 
KS-5 / 
2013 

Trendy i innowacje w 
nauczaniu języka angielskiego 

Jolanta 
Boryszewska 

1 8 170   

6 KS-6 
Prawo oświatowe w 
szkole/placówce - nowości, 
zmiany, komentarze 

Janina 
Arcimowicz 

2 4 88 luty 

7 KS-9 
Dramat i tragedię pozostaw 
teatrowi 

Hanna 
Waszkiewicz 

1 4 55 15 stycznia 

8 KS-10 
Darmowe e-booki dla uczniów 
w ramach platformy edukacyjnej 

Bożenna 
Kossakowska 

1 3 13 5 marzec 

9 KS-11 
Pierwsza klasato nie czas na 
eksperymenty czyli jak uczyć w 
nowym roku szkolnym 

Nowa Era/ 
Danuta Lasek 

1 3 16   

10 KS - 12 
Nowe spojrzenie na informatykę - 
Wydawnictwo MIGRA 

Bożenna 
Kossakowska 

1 3 21 20 maja 

11 KS - 13 

Twórcza Informatyka z Baltie 
(TIB) narzędzie do nauki 
programowania dla każdego 
dziecka 

Zbigniew 
Kossakowski 

1 3 18 22 maja 

12 KS -14 

Przygotowanie dyrektorów i 
nauczycieli szkół podstawowych 
do pracy z nowym podręcznikiem 
do klasy pierwszej 

Zbigniew 
Kossakowski 

1 4 126 3 czerwca 
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Razem 57 172 1770 

 

 

 

Kluby nauczycieli    

        

        

Lp 
Nr 

formy 
Temat 

Organizator 
szkolenia 

Liczba 
grup 

Liczba 
godzin 

Liczba 
uczest. 

Data 

1 KL-1 
Klub dyrektora 
szkoły/placówki 
oświatowej 

Janina 
Arcimowicz 

2 28 16 
październik 2013r. 

- maj 2014r. 

2 KL-2 
Klub aktywnego 
chemika 

Dorota 
Kozioł 

2 36 18 
październik 2013r. 

- maj 2014r. 

3 KL-3  
Klub 
kreatywnych 
katechetów 

Lucyna 
Samsel 

2 30 22 
październik 2013r. 

- maj 2014r. 

4 KL-4 
Klub nauczycieli 
polonistów 

Dorota 
Dąbrowska 

2 24 12 
październik 2013r. 

- maj 2014r. 

5 KL-5 
Klub aktywnego 
matematyka 

Jadwiga 
Pieczywek 

2 20 20 
październik 2013r. 

- maj 2014r. 

6 KL-6 
Klub aktywnego 
matematyka 

Jadwiga 
Pieczywek 

2 20 14 
październik 2013r. 

- maj 2014r. 

7 KL-9 
Klub nauczycieli 
kształcenia 
specjalnego 

Danuta 
Momot 

2 40 40 
październik 2013r. 

- maj 2014r. 

8 KL-10 
Klub nauczycieli 
wychowania 
przedszkolnego 

Maria M. 
Ferenc 

2 40 26 
październik 2013r. 

- maj 2014r. 

   
Razem 16 238 168 

 

 

Rady Pedagogiczne 

Nr Formy 
Szkoła/ 

placówka 

Zakres kształcenia 

 (temat) 

Liczba 

godz. 

Liczba 

uczest. 
Data 

Prowadzący 

szkolenie/ 

organizator 

RP 

64/2013 

SP w 

Ciechanowcu 

Zmiany w systemie 

organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

4 31 5.09.2013 J.Boryszewska 
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RP 

65/2013 

Katolickie 

Gimnazjum w 

Łomży 

Zmiany w systemie 

organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

4 31 4.09.2013 J.Boryszewska 

RP 1-

2013/2014 

SP w Starym 

Zakrzewie 

Motywacyjna funkcja 

oceniania szkolnego 
4 11 8.10.2013 J.Szkop 

RP 2 - 

2013/2014 

SP w Starym 

Laskowcu 

Awans zawodowy 

nauczyciela mianowanego 

na dyplomowanego 

4 10 20.09.2013 D.Kozioł 

RP 3 - 

2013/2014 
SP w Jeziorku 

Zmiany w systemie 

organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

4 9 2.10.2013 J.Boryszewska 

RP 4 - 

2013/2014 
ZS Szumowo  

Analiza kontekstowa 

wyników oceniania 

zewnętrznego 

4 32 26.11.2014 M.M.Ferenc 

RP 5 - 

2013/2014 

SP w 

Jedwabnem 

Dbamy o bezpieczeństwo 

czyli pierwsza pomoc w 

szkole 

4 34 23.09.2013 I.Puciłowska 

RP 6 - 

2013/2014 

Przedszkole 

nr 45 w 

Białymstoku 

Ewaluacja wewnętrzna 4 20 28.09.2013 J.Arcimowicz 

RP 7 - 

2013/2014 

Publiczne 

Gimnazjum w 

Szczuczynie 

Organizacja pracy dla 

ucznia niepełnosprawnego 

w szkole ogólnodostępnej 

4 20 1.10.2013 D.Momot 

RP 8-

2013/2014 

Zespół Szkół 

Ogólnokształc

ących w Piszu 

Nowy egzamin maturalny 

z języka polskiego  
4 13 10.10.2013 D.Dąbrowska 

RP 9 - 

2013/2014 

Bursa Szkolna 

nr 3 w Łomży 

Pierwsza pomoc w 

placówce oświatowej 
4 16 18.10.2013 I.Puciłowska 

RP 10 - 

2013/2014 

Zespół Szkół 

CKR                       

w Marianowie 

Zmiany w systemie 

organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

4 31 5.11.2013 J.Boryszewska 
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RP 11 - 

2013/2014 

ZSOiP w 

Wysokiem 

Mazowieckie

m 

Wypalenie zawodowe 

nauczycieli 
4 36 21.11.2013 H.Waszkiewicz 

RP 12 - 

2013/2014 

Przedszkole 

nr 45 w 

Białymstoku 

Projektowanie narzędzi do 

ewaluacji wewnętrznej 
4 21 19.10.2013 J.Arcimowicz 

RP 13 - 

2013/2014 
ZDZ w Łomży 

Zmiany w systemie 

organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

4 9 19.11.2013 J.Boryszewska 

RP 14 - 

2013/2014 

SP w 

Radziszewie 

Starym 

Jak uczyć wychowanków 

respektowania norm 

społecznych 

4 22 12.11.2013 H.Waszkiewicz 

RP 15 - 

2013/2014 

SP nr 1 w 

Kolnie 

Przyczyny agresji i 

sposoby jej 

przeciwdziałania 

4 24 11.12.2013 J.Boryszewska 

RP 16 - 

2013/2014 

ZSM nr 3 w 

Grajewie 

Wypalenie zawodowe 

nauczycieli 
4 26 20.11.2013 H.Waszkiewicz 

RP 17 - 

2013/2014 

ZSS w 

Zabielu 

Analiza kontekstowa 

wyników oceniania 

zewnętrznego 

4 22 6.11.2013 M.M.Ferenc 

RP 18 - 

2013/2014 

Katolickie 

Gimnazjum                                            

w Łomży 

Wykorzystanie nowej 

taksonomii celów 

kształcenia do 

monitorowania działań 

dydaktycznych 

4 33 14.11.2013 M.M.Ferenc 

RP 19 -

2013/2014 

SP w 

Dolistowie 

Jak pomagać 

wychowankom w 

konstruktywny sposób 

radzić sobie z emocjami 

4 36 19.11.2013 H.Waszkiewicz 

RP 20 -

2013/2014 
SP w Łasze 

Dbamy o bezpieczeństwo 

czyli pierwsza pomoc w 

szkole 

4 21 28.10.2013 I.Puciłowska 
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RP 21 - 

2013/2014 

SP w 

Jedwabnem 

Wykorzystanie wyników 

badań osiągnięć 

uczniowskich w szkole 

4 27 24.10.2013 D.Dąbrowska 

RP 22 -

2013/2014 

Gimnazjum w 

Czarnej 

Białostockiej 

Metody i techniki 

twórczego myślenia 
4 16 12.02.2014 J.Marek 

RP 23 -

2013/2014 

Gimnazjum 

Gminne w 

Siemiatyczach 

Jak uczyć wychowanków 

respektowania norm 

społecznych 

4 15 28.11.2013 H.Waszkiewicz 

RP 24 -

2013/2014 

ZSOMS w 

Białymstoku 

Analiza i wykorzystanie 

wyników egzaminów 

zewnętrznych 

4 33 5.11.2013 D.Dąbrowska 

RP 25 -

2013/2014 

SP nr 1 w 

Kolnie 

Kształcenie czytania jako 

kompetencji kluczowej 
4 26 7.11.2013 D.Dąbrowska 

RP 26 -

2013/2014 
SP w Janowie 

Wykorzystanie wyników 

badań osiągnięć uczniow-

skich w szkole 

4 15 8.11.2013 D.Dąbrowska 

RP 27 -

2013/2014 

SP w 

Borkowie 

Kształcenie czytania jako 

kompetencji kluczowej 
4 17 15.11.2013 D.Dąbrowska 

RP 28 -

2013/2014 

Sejneńskie 

Towarzystwo 

Oświatowo-

Społeczne w 

Sejnach 

Projekt edukacyjny jako 

efektywna metoda 

integracji wiedzy, 

umiejętności i postaw 

uczniów 

4 15 22.11.2013 M.Rafalska 

RP 29 -

2013/2014 

SP w Starym 

Zakrzewie 
Emisja głosu 4 11 15.11.2013 D.Dąbrowska 

RP 30 -

2013/2014 

CKZ w 

Wysokiem 

Mazowieckie

m 

Emisja głosu 4 27 29.11.2013 D.Dąbrowska 
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RP 31 -

2013/2014 

ZSGiP w 

Jedwabnem 

Dbamy o bezpieczeństwo 

czyli pierwsza pomoc w 

szkole 

4 41 25.11.2013 I.Puciłowska 

RP 32 -

2013/2014 

ZS w 

Wołominie 

Organizacja i przebieg 

etapu praktycznego 

egzaminu 

potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie 

opiekun medyczny 

4 8 23.11.2013 I.Puciłowska 

RP 33 -

2013/2014 

SP w 

Rakowie-

Boginiach 

Dbamy o bezpieczeństwo 

czyli pierwsza pomoc w 

szkole 

4 9 18.11.2013 I.Puciłowska 

RP 34 - 

2013/2014 

SP w 

Kuczynie 

Budowanie mapy 

zadaniowej w oparciu o 

wymagania określone 

szkołom i placów-kom 

oświatowym 

4 25 17.03.2014 J.Arcimowicz 

RP 35-

2013/2014 

SP w 

Wisniewie 

Warsztat pracy 

wychowawcy 
4 11 25.11.2013 H.Waszkiewicz 

RP 36 -

2013/2014 

SP w 

Lachowie 

Wykorzystanie nowej 

taksonomii celów 

kształcenia do 

monitorowania działań 

dydaktycznych 

4 9 13.12.2013 M.M.Ferenc 

RP 37 - 

2013/2014 

SP w 

Lachowie 

Zmiany w systemie 

organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

4 18 6.12.2013 J.Boryszewska 

RP 38 - 

2013/2014 

SP w 

Kupiskach 

Ewaluacja wewnętrzna - 

projekt ewaluacyjny 
4 14 25.11.2013 J.Arcimowicz 

RP 39 - 

2013/2014 
I LO w Łomży 

Praca z uczniem z 

zespołem Aspergera 
4 48 21.11.2013 Z.Kossakowski 

RP 40 - 

2013/2014 

ZSS w 

Zabielu 

Doradztwo zawodowo - 

edukacyjne 
4 22 4.12.2013 Z.Kossakowski 
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RP 41 - 

2013/2014 

Gimnazjum w 

Siemiatyczach 

Indywidualizacja pracy z 

uczniem na zajęciach 

lekcyjnych 

4 14 9.12.2013 J.Marek 

RP 42 - 

2013/2014 

ZS w 

Czyżewie 

Techniki uczenia się i 

metody motywujące do 

nauki 

4 33 5.12.2013 J.Marek 

RP 43 - 

2013/2014 

SOSW w 

Długoborzu 

Przyczyny agresji i 

sposoby jej 

przeciwdziałania 

4 49 4.12.2013 J.Boryszewska 

RP 44 - 

2013/2014 

ZSOiP w 

Wysokiem 

Mazowieckie

m 

Analiza wyników 

egzaminów zewnętrznych 

z wykorzystaniem EWD 

4 33 3.12.2013 D.Kozioł 

RP 45 - 

2013/2014 

ZS CKR w 

Rudce 

Dbamy o bezpieczeństwo 

czyli pierwsza pomoc w 

szkole. 

4 26 5.12.2013 I.Puciłowska 

RP 46 - 

2013/2014 

Przedszkole 

nr 45 w 

Białymstoku 

Raport z ewaluacji 

wewnętrznej. 
4 22 7.12.2013 J.Arcimowicz 

RP 47 - 

2013/2014 

SP w Małym 

Płocku 

Analiza i interpretacja  

wyników osiągnięć 

edukacyjnych uczniów 

4 17 11.02.2014 J.Szkop 

RP 48 - 

2013/2014 

Biblioteka 

Pedagogiczna                                       

w Łomży 

Sposoby wdrażania 

wniosków i rekomendacji 

wynikających z 

podsumowania pracy 

szkoły 

4 9 3.02.2014r. J.Arcimowicz 

RP 49 - 

2013/2014 

ZS CKR w 

Rudce 

Zagrożenia w 

cyberprzestrzeni. Jak 

reagować na 

cyberprzemoc w szkole 

4 27 17.12.2013 B.Kossakowska 

RP 50 - 

2013/2014 
I LO w Łomży 

Ochrona danych 

osobowych 
4 52 18.03.2014 Z.Kossakowski 
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RP 51 - 

2013/2014 

Sejneńskie 

Towarzystwo 

Oświatowo-

Społeczne w 

Sejnach 

Jak pracować z uczniem 

niepełnosprawnym 

intelektualnie w klasie 

szkolnej indywidualnie 

4 24 30.01.2014r. D.Momot 

RP 52 - 

2013/2014 

Gimnazjum  

 w Lachowie 

Przygotowanie zajęć 

otwartych i 

obserwowanych w ramach 

ewaluacji, wspomagania i 

monitorowania 

4 16 9.01.2014 M.M.Ferenc 

RP 53 - 

2013/2014 

Gimnazjum   

w Lachowie 

Ewaluacja własnego lub 

zmodyfikowanego 

programu 

4 13 13.03.2014 M.M.Ferenc 

RP 54 - 

2013/2014 

Przedszkole 

nr 4                         

w Zambrowie 

Ewaluacja własnego lub 

zmodyfikowanego 

programu 

4 14 4.02.2014 M.M.Ferenc 

RP 55 - 

2013/2014 

ZS w Nowych 

Piekutach 

Innowacje pedagogiczne 

w szkole 
4 23 18.02.2014 M.M.Ferenc 

RP 56 - 

2013/2014 

SP w 

Dolistowie 

Starym 

Monitorowanie jakościowe 

i ilościowe realizacji 

podstawy programowej 

4 16 6.03.2014 J.Szkop 

RP 57 - 

2013/2014 

SP w 

Ciechanowcu 

Wypalenie zawodowe 

nauczycieli 
4 27 17.02.2014 H.Waszkiewicz 

RP 58 - 

2013/2014 

Gimnazjum w 

Ciechanowcu 

Wykorzystanie nowej 

taksonomii celów 

kształcenia do 

monitorowania działań 

dydaktycznych szkoły 

4 21 11.03.2014 M.M.Ferenc 

RP 59 - 

2013/2014 
SP w Łasze 

Jak uczyć wychowanków 

respektowania norm 

społecznych 

4 10 24.02.2014 H.Waszkiewicz 

RP 60 - 

2013/2014 

Gimnazjum w 

Miastkowie 

Jak uczyć wychowanków 

respektowania norm 

społecznych 

4 18 6.03.2014 H. Waszkiewicz 
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RP 61 - 

2013/2014 

Gimnazjum w 

Ciechanowcu 

Wypalenie zawodowe 

nauczycieli 
4 23 2.04.2014 H.Waszkiewicz 

RP 62 - 

2013/2014 

ZSS w 

Zabielu 

Pomoc rodzicom w 

rozwijaniu umiejętności 

wychowawczych 

4 25 3.03.2014 H.Waszkiewicz 

RP 63 - 

2013/2014 

SP nr 1 

 w Wys.Maz. 

Pomoc rodzicom w 

rozwijaniu umiejętności 

wychowawczych 

4 44 26.03.2014 H.Waszkiewicz 

RP 64 - 

2013/2014 

Katolickie 

Gimnazjum w 

Łomży 

Współpraca z trudnymi 

rodzicami 
4 17 18.02.2014 J.Boryszewska 

RP 65 - 

2013/2014 

Katolickie 

Liceum w 

Łomży 

Współpraca z trudnymi 

rodzicami 
4 14 4.03.2014 J.Boryszewska 

RP 66-

2013/2014 

Przedszkole                            

w Stawiskach 

Indywidualizacja  w 

przedszkolu 
4 6 25.02.2014 M.Ferenc 

RP 67 - 

2013/2014 
ZDZ w Łomży Klimat społeczny szkoły 4 12 9.04.2014 H.Waszkiewicz 

RP 68 - 

2013/2014 

SP w 

Łempicach 

Budowanie mapy 

zadaniowej szkoły 
4 23 7.03.2014 J.Arcimowicz 

RP 69 - 

2013/2014 

SP w 

Stawiskach 

Wychowanie do życia w 

rodzinie integralnym 

elementem programy 

wychowawczego szkoły 

4 32 10.03.2013 H.Waszkiewicz 

RP 70 - 

2013/2014 

SP w 

Ksebkach 

Budowanie mapy 

zadaniowej szkoły 
4 9 14.03.2014 J.Arcimowicz 

RP 71 - 

2013/2014 

Gimnazjum                         

w Kolnie 

Podejście coachingowe 

wychowaniu 
4 34 19.03.2014 M.Rafalska 

RP 72 - 

2013/2014 

SP w Małym 

Płocku 

Jak uczyć wychowanków 

respektowania norm 

społecznych 

4 16 24.03.2014 H.Waszkiewicz 



 

Sprawozdanie z działalności ODN w Łomży  w roku szkolnym 2013/2014. 

St
ro

n
a7

3
 

RP 73 - 

2013/2014 

Gimnazjum                                

w Stawiskach 

Praca z uczniami ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

4 14 26.03.2014 D.Momot 

RP 74 - 

2013/2014 

SP w 

Stawiskach 

Współdziałanie nauczycieli 

i rodziców w motywowaniu 

uczniów do nauki 

4 31 24.03.2014 J.Szkop 

RP 75 - 

2013/2014 

ZSO w 

Knyszynie 
Praca projektowa szkoły 4 28 4.04.2014 M.Rafalska 

RP 76 - 

2013/2014 

ZS w 

Szumowie 

Budowanie mapy 

zadaniowej szkoły 
4 50 25.03.2014 J.Arcimowicz 

RP 77 - 

2013/2014 

SP w 

Kupiskach 

Praca zespołów 

nauczycielskich 
4 15 1.04.2014 M.Rafalska 

RP 78 - 

2013/2014 

Przedszkole 

nr 5 w Łomży 

Promowanie zdrowego 

stylu życia 
4 12 21.03.2014 I.Puciłowska 

RP 79 - 

2013/2014 

SP w Starym 

Zakrzewie 

Razem na rzecz uczniów - 

ws 
4 12 31.03.2014 M.Rafalska 

RP 80 - 

2013/2014 

Przedszkole 

nr 1 w Ostrowi 

Mazowieckiej 

Stosowanie różno-rodnych 

form pracy wdrażające 

dzieci do wykorzystania 

wiedzy z zakresu edukacji 

matematyczno- 

przyrodniczej 

4 12 19.03.2014 M.Milczewska 

RP 81 - 

2013/2014 

ZSG w 

Białymstoku 

Techniki uczenia się i 

metody motywujące do 

nauki 

4 32 7.04.2014 J.Marek 

RP 82 - 

2013/2014 

SP w 

Kuczynie 

Prezentacja programów 

edukacyjnych z 

wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej 

4 24 8.04.2014 B.Kossakowska 
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RP 83 -

2013/2014 

Zespół Szkół 

w Szumowie 

Budowanie mapy 

zadaniowej szkoły w 

oparciu o wymagania 

określone szkołom i 

placówkom oświatowym - 

cz.II 

4 51 14.04.2014 J.Arcimowicz 

RP 84 -

2013/2014 

Gimnazjum 

 w Turośli 

Motywowanie uczniów do 

nauki 
4 23 29.04.2014 J.Boryszewska 

RP 85 -

2013/2014 

Gimnazjum  

w Jedwabnem 

Budowanie mapy 

zadaniowej szkoły 
4 27 24.04.2014 J.Arcimowicz 

RP 86 -

2013/2014 

ZSO w 

Knyszynie 

Trudne zachowania 

uczniów i jak sobie z nimi 

radzić 

4 30 15.05.2014 J.Boryszewska 

RP 87 -

2013/2014 

ZSMiO nr 5 

 w Łomży 

Analiza wyników 

egzaminów zewnętrznych 

z wykorzystaniem EWD - 

licea, technika 

4 62 10.04.2014 B.Zgrzywa 

RP 88-

2013/2014 
SP w Turośli 

Wykorzystanie tablicy 

interaktywnej 
4 21 23.04.2014 B.Kossakowska 

RP 89-

2013/2014 

ZS w 

Kleosinie 

Wykorzystanie wyników 

badań osiągnięć 

uczniowskich w szkole 

4 35 6.05.2014 D.Dąbrowska 

RP 90-

2013/2014 

SP nr 1 w 

Kolnie 

Podejście coachingowe w 

wychowaniu 
4 21 8.05.2014 M.Rafalska 

RP 91-

2013/2014 
ZDZ w Łomży 

Jak motywować uczniów 

do pracy 
4 9 13.05.2014 J.Boryszewska 

RP 92-

2013/2014 

Katolickie 

Gimnazjum i 

Liceum w 

Łomży 

Jak efektywnie prowadzić 

zebrania z rodzicami 
4 20 20.05.2014 J.Boryszewska 

RP 93-

2013/2014 

Bursa Szkolna 

nr 1 w 

Zambrowie 

Innowacje pedagogiczne 

w szkole 
4 13 3.06.2014 M.M.Ferenc 
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RP 94-

2013/2014 

Gimnazjum 

 nr 1 w 

Zambrowie 

Ocenianie kształtujące 4 48 20.05.2014 D.Kozioł 

RP 95-

2013/2014 

SP w 

Stawiskach 

Analiza i interpretacja  

wyników osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, 

budowanie informacji 

zwrotnej dla rodziców 

4 32 19.05.2014 J.Szkop 

RP 96-

2013/2014 

ZSOiZ w 

Czyżewie 

Etyczne aspekty pracy 

nauczyciela 
4 32 3.06.2014 H.Waszkiewicz 

RP 97-

2013/2014 
SP w Złotorii 

Motywacyjna funkcja 

oceniania szkolnego, 

wykorzystanie wyników 

badań osiągnięć uczniów 

4 12 28.05.2014 J.Szkop 

RP 98-

2013/2014 
SP w Turośli 

Metody aktywizujące i 

techniki nauczania i 

uczenia się 

4 22 31.03.2014 J.Marek 

RP 99-

2013/2014 

SP w 

Stawiskach 

Akademia mądrej miłości 

rodzicielskiej 
4 28 27.05.2014 H.Waszkiewicz 

RP 100-

2013/2014 
SP w Janowie 

Metody aktywizujące i 

techniki nauczania i 

uczenia się 

4 17 29.05.2014 J.Marek 

RP 101-

2013/2014 

Gimnazjum  

w Turośli 

Współpraca szkoły i 

rodziny w motywowaniu 

ucznia do nauki 

4 22 27.05.2014 I.Puciłowska 

RP 102-

2013/2014 

Przedszkole 

 w Stawiskach 

Pierwsza pomoc w 

placówce oświatowej- 

zadania nauczyciela 

4 7 2.06.2014 I. Puciłowska 



 

Sprawozdanie z działalności ODN w Łomży  w roku szkolnym 2013/2014. 

St
ro

n
a7

6
 

RP 103-

2013/2014 

Przedszkole 

Miejskie nr 4 

w Kolnie 

Budowanie mapy 

zadaniowej w oparciu o 

wymagania określone 

szkołom i placów-kom 

oświatowym 

4 13 23.05.2014 J. Arcimowicz 

RP 104-

2013/2014 

Gimnazjum  

w Stawiskach 

Budowanie partnerskich 

relacji rodzice-

nauczyciele. Jak 

efektywnie prowadzić 

zebranie z rodzicami 

4 21 5.06.2014 H. Waszkiewicz 

RS 105-

2013/2014 

Zespół 

Samokształce

niowy 

dyrektorów z 

powiatu 

ostrołęckiego 

Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
4 9 6.06.2014 Z. Kossakowski 

RS 106-

2013/2014 

SP w 

Dolistowie 

Sposoby budowania 

wniosków i rekomendacji 

wynikających z 

podsumowania pracy 

szkoły i sprawdzianu po 

kl.VI 

4 13 22.08.2014 J. Arcimowicz 

RP 107 

2013/2014 

Zespół 

Samokształce

niowy 

dyrektorów z 

powiatu 

piskiego 

Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych 
4 14 26.08.2014 Z. Kossakowski 

  Razem  436 2466   
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Wykaz pracowników pedagogicznych 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży 

 

 

Lp. Nazwisko i imię  Stanowisko/specjalność Wymiar 

zatrudnienia 

/etat/ 

Nauczyciele konsultanci 

1 Kossakowski Zbigniew Dyrektor ODN 1  

2 Ferenc Maria Magdalena Konsultant ds. ewaluacji i oceniania 1 

3 Dąbrowska Dorota Konsultant ds. edukacji humanistycznej 1 

4 Arcimowicz Janina Konsultant ds. kadry kierowniczej 1 

5 Rafalska Marzena Konsultant ds. edukacji obywatelskiej 1 

6 Jolanta Boryszewska  
Konsultant ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 
1 

7.  Kozioł Dorota  Konsultant ds. edukacji przyrodniczej 0,5 

8. Lucyna Samsel Konsultant ds. nauczania religii 0,5 

9. Kossakowska Bożenna Konsultant ds. technologii informacyjnej 0,5 

10. Waszkiewicz Hanna Konsultant ds. wychowania 0,5 

11 Lasek Danuta Konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej 0,5 

12 Szkop Joanna Konsultant ds. edukacji humanistycznej 0,5 

13. Momot Danuta 
Konsultant ds. integracji i szkolnictwa 

specjalnego 
0,5 

14. Joanna Marek Konsultant ds. edukacji przyrodniczej 0,5 

15 Pieczywek Jadwiga Konsultant ds. edukacji matematycznej 0,5 

16 Simon Jolanta  Konsultant ds. języków obcych 0,5 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
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17 Puciłowska Iwona  Konsultant ds. kształcenia zawodowego 0,33 

18. Zgrzywa Bożena Konsultant ds. edukacji historycznej i 

obywatelskiej 
0,25  

 


