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WSTĘP 

Sprawozdanie powstało w oparciu o wewnętrzną dokumentację ośrodka: 

 Indywidualnych sprawozdań rocznych z pracy konsultantów, 

 Sprawozdań szczegółowych z realizacji poszczególnych obowiązkowych zadań, 

 Innej dokumentacji wynikającej z charakteru podejmowanych działań. 

ODN w Łomży funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie palcówek 

doskonalenia, realizując ogólne zadania określone w Statucie Ośrodka i zadania szczegółowe 

zawarte w Planie Pracy, który jest przedstawiany organowi prowadzącemu w obowiązującym 

terminie. Ujęte w nim działania zostały przyjęte po wnikliwej analizie kierunków polityki 

oświatowej wytyczonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz planu nadzoru Podlaskiego 

Kuratora Oświaty. Uwzględnione też były potrzeby i oczekiwania uczestników szkoleń 

rozpoznane w toku przeprowadzonej diagnozy. 

Ofertę doskonalenia zaadresowano do różnych grup klientów ośrodka: 

 kadry kierowniczej oświaty 

 przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe 

 pracowników organu nadzorującego pracę szkół i placówek 

 doradców metodycznych 

 nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. 

Podstawowymi formami doskonalenia były: kursy, warsztaty, szkolenia Rad 

Pedagogicznych, konferencje i seminaria, Forum Dyrektorów oraz konsultacje. Oferowane 

szkolenia są w Informatorze scharakteryzowane pod względem dziedziny i etapu 

edukacyjnego oraz przyporządkowane do wymagań wobec szkół i placówek. Poza tymi 

typowymi formami w 2 szkołach rozpoczęto realizację nowego modelu doskonalenia 

opartego na kompleksowym wspomaganiu. Wynika to z udziału ODN 

w ogólnopolskim programie ORE „Nowa rola placówek doskonalenia”. Kontynuowane były 

cykliczne spotkania w ramach Klubów Nauczycieli, gdyż nowy model wymaga 

organizowania sieci wymiany doświadczeń i samokształcenia. Świadczono też usługę 

szkolenia rad pedagogicznych w macierzystych szkołach i placówkach. ODN dysponuje 

służbowym samochodem i wykorzystuje go do docierania nawet do odległych miejsc. Do 

pełnej realizacji kompleksowego wsparcia rozwoju szkoły lub placówki w 2012r. 

przygotowało się 4 konsultantów i Dyrektor ODN, uczestnicząc w 14 dniowym szkoleniu dla 

Szkolnych Organizatorów Rozwoju. 

Sprawozdanie zawiera: 

 Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia; 

 Analizę danych statystycznych o zrealizowanych formach doskonalenia. 

 Wyniki ewaluacji zrealizowanych szkoleń. 

 Opis współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty. 

 Informację o doskonaleniu zawodowym kadry merytorycznej. 

 Opis ważnych działań ODN w 2012 r. 

 Zestawienie zakupów i remontów. 

 Załączniki: wykaz wszystkich zrealizowanych form i wykaz kadry merytorycznej. 
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2. OPIS REALIZACJI PRZEZ ODN W ŁOMŻY ZADAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH 

PLACÓWKI DOSKONALENIA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN 

 

Zadanie 1. Opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór 

pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w województwie. 

Zrealizowane działania: 

Corocznie wszyscy konsultanci ODN w trakcie narad wewnętrznych analizują 

podstawowe kierunki polityki oświatowej określone przez Ministra Edukacji Narodowej 

na dany rok szkolny i wnioski z nadzoru Podlaskiego Kuratora Oświaty. Są one priorytetowo 

traktowane w procesie programowania i tworzenia oferty szkoleniowej. Naszym celem jest 

wsparcie szkół i nauczycieli w realizacji bieżących kierunków polityki oświatowej państwa. 

Konsultanci na bieżąco zapoznają się z informacjami zamieszczanymi na stronach 

internetowych MEN i KO i wykorzystują je w planowaniu form doskonalenia oraz przy 

tworzeniu materiałów szkoleniowych. 

10 stycznia 2012 r. Dyrektor ODN i Kierownik Pracowni Technologii Informacyjnej 

wzięli udział w spotkaniu zainicjowanym przez posła Roberta Tyszkiewicza w związku 

z powtarzającymi się aktami wandalizmu w miejscach kultu i pamięci, np. Synagoga 

i cmentarz żydowski w Orli. Na naradę poświęconą dyskusji i podjęciu decyzji o szkoleniach 

z zakresu zapobiegania dyskryminacji kulturowej zaprosił Podlaski Kurator Oświaty. 

Obradom przewodniczyła Wicekurator Oświaty W. Ćwiklińska. Oprócz delegacji z placówek 

doskonalenia w spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel KO -Dyrektor Wydziału Szkolnictwa 

Ponadgimn. i Kształcenia Ustawicznego R. Pszczółkowski i przedstawicielka Biura 

Poselskiego R. Tyszkiewicza. Ustalono, że w ofercie grantów KO znajdzie się temat 

związany z tym zagadnieniem. Placówki natomiast zobowiązały się do kontynuowania oferty 

dotyczącej problemów wielokulturowości Podlasia. Placówki zobowiązały się dostarczyć 

do KO opis takiej oferty z okresu ostatnich dwóch lat. 

 

W maju i czerwcu 2912 r. konsultanci ODN uczestniczyli w planowaniu tematyki 

szkoleń grantowych finansowanych ze środków Podlaskiego Kuratora Oświaty, przygotowali 

ofertę konkursową w sześciu obszarach tematycznych, realizowali szkolenia grantowe 

z zakresu dwóch tematów: 

 Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

ponadgimnazjalnych, 

 Edukacja wielokulturowa - element procesu wychowawczego kształtujący postawę 

tolerancji i otwartości. 
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Pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty zorganizowano trzy 

konferencje poświęcone aktualnym bardzo ważnym zagadnieniom z zakresu jakości pracy 

szkół i placówek oświatowych: 

 Potencjały i pułapki ewaluacji w praktyce szkolnej (J. Arcimowicz), 

 Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych - Jak podsumować zadania 

realizowane w ramach nadzoru pedagogicznego? (J. Arcimowicz), 

 Festiwal projektów (D. Dąbrowska, D. Kozioł, M .Rafalska). 

W trakcie naszych corocznych konferencji rozpoczynających nowy rok szkolny 

podejmowaliśmy tematykę dotyczącą kierunków polityki oświatowej, m. in. jakości 

kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, wdrażania podstawy programowej, wspierania 

rozwoju dziecka młodszego, koncepcji pracy szkoły/placówki oświatowej, pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej w praktyce szkolnej. 

Z organem sprawującym nadzór pedagogiczny konsultanci współpracowali w zakresie 

realizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych Podlaskiego Kuratora Oświaty, 

a mianowicie recenzowali zakresy wymagań, arkusze testów i schematy punktowania zadań 

na trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim, byli członkami komisji rejonowych 

i wojewódzkich. 

Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i ewaluacja prowadzonych 

szkoleń to stałe działania ODN. Wnioski z prowadzonej diagnozy i ewaluacji są podstawą 

do tworzenia nowej oferty szkoleniowej. Informacje o potrzebach nauczycieli corocznie 

Dyrektor ODN przekazuje w sprawozdaniu z pracy Ośrodka. Mogą one stanowić przesłankę 

do określenia kierunków polityki oświatowej w następnym roku szkolnym. 

Podsumowanie: 

Współpraca konsultantów ODN z organem sprawującym nadzór pedagogiczny  

w opracowaniu priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli układała się bardzo 

dobrze. Dzięki wspólnym działaniom zaplanowano i przeprowadzono szkolenia, które 

upowszechniły najważniejsze informacje służące prawidłowej realizacji polityki oświatowej 

w województwie podlaskim. 
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Zadanie 2. Przygotowanie i realizacja we współpracy z organami sprawującymi nadzór 

pedagogiczny, programów doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w województwie 

Zrealizowane działania: 

W roku 2012 w ODN opracowano ofertę form doskonalenia z uwzględnieniem 

doradców metodycznych jako adresatów tych szkoleń. 

Ponadto 30 maja 2012 do Dyrektora Samorządowego Ośrodka Doradztwa 

Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, gdzie było zatrudnionych 4 doradców, 

Dyrektor ODN skierował pismo w z zapytaniem o potrzeby w zakresie doskonalenia 

doradców metodycznych i informacją, szkolenia dotyczące zagadnień przedmiotowych 

i pokrewnych są adresowane także do doradców metodycznych. 

Szeroką współpracę z doradcami nauczycieli religii prowadziła konsultant ds. nauczania 

religii prof. UKSW dr hab. Elżbieta Osewska. Podjęła następujące działania i sposoby ich 

realizacji: 

1. Udzielała wsparcia pracownikom Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego 

Kurii Diecezjalnej w Łomży uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach 

organizowanych przez Wydział; 

2. Pomagała w opracowaniu programów form doskonalenia, prezentując programy form 

doskonalenia dla nauczycieli religii, przedstawiając propozycje nowych tematów, 

dokonując oceny programów przygotowanych przez doradców metodycznych 

z Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Suwałkach; 

3. Współpracowała z Wydziałami Katechetycznymi diecezji na terenie województwa, 

prowadząc zajęcia dotyczące nowelizacji Podstawy Programowej Katechezy. 

4. Współpracowała z Zespołem Koordynacyjnym ds. Katechezy Rzymskokatolickiej 

Makroregionu Polski Północno-Wschodniej poprzez diagnozę potrzeb doradców 

i konsultantów ds. nauczania religii, tłumaczenie materiałów anglojęzycznych. 

Inni konsultanci podejmowali następujące zadania i sposoby ich realizacji: 

1. Informowali nauczycieli o nowościach i zmianach poprzez prowadzenie konferencji 

rejonowych: prezentacja oferty programowej placówki, priorytetów MEN i KO, 

nowości wydawniczych, metodycznych i merytorycznych; 

2. Wspierali nauczycieli nieobjętych doradztwem metodycznym prowadząc szkolenia 

Rad Pedagogicznych, zajęć w ramach klubu – sieci nauczycielskich oraz udzielając 

konsultacji; 

3. Kierując ofertę doskonalenia nauczycieli do doradców metodycznych. 

Podsumowanie: 

W miarę potrzeb ODN wspierał doskonalenie zawodowe doradców metodycznych, 

a w związku z ich małą liczbą w Łomży i Suwałkach nie były to szkolenia przeznaczone tylko 

do tej grupy. 
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Zadanie 3. Przygotowanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego w zakresie 

zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek, pracowników urzędu organu 

prowadzącego szkołę i placówkę oraz urzędników organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

Zrealizowane działania: 

Oferta programowa kierowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w 2012 roku 

wynikała z diagnozy potrzeb i oczekiwań kadry kierowniczej, kierunków polityki oświatowej 

państwa określonych do realizacji na rok 2011/2012 oraz wniosków z nadzoru 

pedagogicznego wskazanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. W projektowanych 

szkoleniach zakładaliśmy następujące cele: 

 pogłębianie znajomości i stosowania prawa oświatowego w kierowaniu placówką 

oświatową, 

 doskonalenie umiejętności w zakresie planowania, organizowania nadzoru 

pedagogicznego, 

 wspieranie szkół w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, 

 doskonalenie umiejętności dyrektorów w zakresie dokumentowania zadań 

podejmowanych w ramach nadzoru pedagogicznego, w tym opracowywania 

przykładowych narzędzi, 

 pogłębianie umiejętności dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie 

wdrażania rekomendacji wynikających z ewaluacji wewnętrznej, 

 doskonalenie umiejętności w zakresie określania i realizacji zadań wynikających 

z kierunków polityki oświatowej państwa,  

 planowania pracy szkoły/placówki oświatowej. 

W analizowanym okresie dla oświatowej kadry kierowniczej zorganizowano 505 godzin 

zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyło 1038 dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych. W realizowanej ofercie wystąpiły różne formy szkoleniowe: 

 kurs kwalifikacyjny - w kwietniu 2012 roku zakończono 18 edycję Kursu 

Kwalifikacyjnego z Organizacji i Zarządzania Oświatą. Kwalifikacje w zakresie 

zarządzania oświatą uzyskało 18 osób. W październiku rozpoczęły się zajęcia z nową, 

30 osobową grupą kursantów; 

 kursy doskonalące – w ramach działań wspierających dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych oraz zgłaszanymi przez nich potrzebami, zorganizowano 24 godzinny 

kurs doskonalący  „Od projektu do raportu ewaluacyjnego”. W zajęciach uczestniczyli 

dyrektorzy szkół i liderzy zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej. Ze względu na dużą 

liczbę zgłoszeń - 80 osób, zajęcia odbywały się w trzech grupach. Każda grupa 

w ramach doskonalenia umiejętności w zakresie ewaluacji wewnętrznej 

opracowywała projekt, oraz zestaw narzędzi do wskazanych zadań szkoły: „Szkoła 

zapewnia bezpieczeństwo uczniom”, „Aktywność uczniów na zajęciach szkolnych” 

oraz „Współpraca szkoły z rodzicami uczniów”. W ramach tej formy doskonalenia 

przepracowaliśmy 56 godzin. 

 warsztaty – (od 8 do 16 godzin) – na zorganizowanych 21 warsztatach – 

przepracowano 208 godzin dydaktycznych. Uczestniczyło w nich 465 dyrektorów 
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szkół i placówek oświatowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 

na tematy: „Statut – tworzenie, zmiany zapisy” – 76 osób, „Rada Pedagogiczna – 

kompetencje, zadania, prowadzenie, protokołowanie” – 32 osoby, „Procedury, 

regulaminy, zarządzenia, uchwały – Jak nie pogubić się w tym gąszczu?” – 26 osób, 

„Obowiązkowe obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli w procesie 

ewaluacji wewnętrznej” – 26 osób. Potwierdza się potrzeba doskonalenia umiejętności 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie planowania i dokumentowania 

zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego. Na warsztaty „Narzędzia 

i dokumentowanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego dyrektora 

szkoły/placówki oświatowej zgłosiło się 49 osób. W zaistniałej sytuacji zajęcia były 

organizowane w dwóch grupach. 

 forum dyskusyjne – w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem kadry kierowniczej 

cieszą się spotkania na forum dyskusyjnym. W czerwcu na forum dyskusyjnym, 

w grupie 58 dyrektorów szkół i placówek oświatowych wspólnie szukaliśmy 

odpowiedzi na pytanie „Jak podsumować zadania realizowane w ramach nadzoru 

pedagogicznego?”. W dyskusji udział wzięli: Wiesława Ćwiklińska, Dorota 

Szymonowicz, Romuald Mazur, Zbigniew De Mezer. Ta forma szkoleń dyrektorów 

staje się ciekawą formą integracji i płaszczyzną wymiany doświadczeń. 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.  

 konferencje - tradycyjną formą inaugurującą nowy rok szkolny były konferencje 

rejonowe. Tematem spotkań było „Planowanie pracy szkoły/placówki oświatowej”, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na zadania wynikające z Kierunków Polityki 

Oświatowej Państwa określonych do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 oraz 

planowanie zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego. W konferencjach 

uczestniczyło 139 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Rejonowe konferencje 

stanowią kolejne źródło informacji o potrzebach oświatowej kadry kierowniczej 

w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych służą również integracji kadry 

kierowniczej w poszczególnych rejonach. W analizowanym okresie 127 dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych uczestniczyło w konferencji „Potencjały i pułapki 

ewaluacji w praktyce szkolnej”, objętej patronatem przez Podlaskiego Kuratora 

Oświaty. Wzięli w niej udział: Wiesława Ćwiklińska, prof. Leszek Korporowicz, 

Sylwia Jaskuła, Cezary Kocon, Dorota Szymonowicz. 

 Klub Dyrektora - w analizowanym roku kontynuowane były cykliczne spotkania 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W ramach tych spotkań uczestnicy 

wypracowywali min. kryteria i wskaźniki do „pięciu pól kryterialnych” wymaganych 

przy ocenie pracy nauczyciela, tworzyli kolejne narzędzia do wykorzystania przy 

sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, opracowali arkusz samooceny nauczyciela 

w zakresie wdrażania podstawy programowej. Na prośbę uczestników tej formy 

spotkania będą kontynuowane w roku bieżącym. 

 konsultacje indywidualne i grupowe - dużym zainteresowaniem dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych cieszą się konsultacje indywidualne i grupowe. 
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W analizowanym okresie z prośbą o konsultacje zwróciło się 39 osób. Najczęściej 

dotyczyły one: realizacji zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego, planowania 

pracy szkoły, planowania i organizowania ewaluacji wewnętrznej oraz przygotowania 

się do ewaluacji zewnętrznej, monitorowania realizacji podstawy programowej, 

organizacji i realizacji zadań wynikających z udzielania w szkole pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zarządzania projektami, pozyskiwaniem środków 

finansowych na działalność szkoły. 

 grant Podlaskiego Kuratora Oświaty – w minionym roku szkolnym realizowaliśmy 

szkolenie w ramach Grantu Podlaskiego Kuratora Oświaty „ Monitorowanie realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych”. 

Tą formą objęliśmy 122 dyrektorów z województwa podlaskiego. Przyniosła ona 

wiele nowych doświadczeń, szczególnie w zakresie pracy z dyrektorami tego etapu 

kształcenia oraz prowadzenia zajęć przez edukatorów w parach. 

Podsumowanie: 

Z analizy zadań podejmowanych w 2012 roku wynika, że zainteresowanie szkoleniami 

wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych jest duże, wysoko oceniają oni 

zrealizowane formy doskonalenia, co potwierdziło trafność oferty programowej kierowanej 

do oświatowej kadry kierowniczej. W realizowanej ofercie wystąpiły wszystkie formy: kurs 

kwalifikacyjny, kursy doskonalące, warsztaty, konferencje, forum dyrektorów, klub dyrektora 

i konsultacje. 

Z analizy realizowanych zadań w 2012 roku, 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: 

 pogłębianie znajomości i stosowania prawa oświatowego, 

 realizacja zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa określonych 

do realizacji w roku szkolnym 2012/2013, 

 doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji zadań wynikających z nowelizacji 

Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, 

 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, 

 porządkowanie wiedzy i  umiejętności w zakresie dokumentowania realizowanych zadań 

szkoły/placówki oświatowej, 

 doskonalenie umiejętności w zakresie planowania działań naprawczych oraz badania 

uzyskiwanych efektów. 
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Zadanie 4. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego 

dla nauczycieli. 

Zrealizowane działania: 

ODN w Łomży, zgodnie ze swoim statutem i strukturą organizacyjną, nie zatrudnia 

doradców metodycznych, ale odpowiada na zapotrzebowanie ze strony klientów nauczycieli. 

Większość konsultantów, zwłaszcza ci, których zakres działania związany jest wprost 

z dydaktyką przedmiotową w różnego typu szkołach, udziela porad i konsultacji na 

indywidualnie zgłaszane problematyczne kwestie. 

Konsultacje obejmują szeroki zakres zagadnień m. in.: metodykę nauczania, 

innowacje pedagogiczne, metody i formy pracy z uczniami o szczególnych potrzebach 

edukacyjnych i niepełnosprawnymi, awans zawodowy nauczycieli, zadania dyrektora szkoły, 

reformę programową i wynikające z niej zmiany w funkcjonowaniu szkół, ewaluację, pracę  

z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, współpracę z rodzicami, projekty 

edukacyjne, efektywne wychowanie, w tym obywatelskie i patriotyczne, konsultowanie 

opracowanych przez nauczycieli materiałów dydaktycznych, programów nauczania lub ich 

modyfikacji itd. Tematyka konsultacji jest bardzo szeroka i niejednokrotnie w ramach 

jednego spotkania nauczyciele poruszają kilka ważnych tematów. Konsultacje indywidualne 

odbywają się w różny sposób . Najczęściej są to bezpośrednie spotkania z konsultantem, ale 

także rozmowy telefoniczne, a coraz częściej także korespondencja e-mailowa. 

Wykaz konsultacji indywidualnych według sprawozdań rocznych konsultantów: 

Zakres konsultacji – imię i nazwisko konsultanta Liczba godzin Liczba osób 

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą -  

dr J. Arcimowicz  

40 31 

Konsultant ds. edukacji polonistycznej – D. Dąbrowska 26 11 

Konsultant ds. ewaluacji i oceniania – M. M. Ferenc  35 21 

Konsultant ds. technologii informacyjnej – B. 

Kossakowska  

2 3 

Konsultant ds. edukacji matematyczno – przyrodniczej – 

D. Kozioł 

9 5 

Konsultant ds. edukacji elementarnej – D. Lasek 12 8 

Konsultant ds. edukacji przyrodniczej – J. Marek 12 23  

Konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego – 

D. Momot 

48 48  

Konsultant ds. nauczania religii – prof. UKSW dr hab. E. 

Osewska  

36 36 

Konsultant ds. edukacji matematycznej – J. Pieczywek 2 2 

Konsultant ds. edukacji polonistycznej – J. E. Szkop  18 14 

Konsultant ds. opieki i wychowania – H. Waszkiewicz 22 26 
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Konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej – B. 

Zgrzywa 

10 12 

Konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej – dr 

J. Boryszewska 

26 24 

Konsultant ds. projektów edukacyjnych – M. Rafalska 18 23 

Ogółem 316 godzin 287 osób 

Formą doradztwa metodycznego i sposobem na rozwijanie współpracy pomiędzy 

aktywnymi i twórczymi nauczycielami są kluby. Konsultanci organizują cykliczne spotkania 

zainteresowanej grupy nauczycieli, zwykle 2-3 razy w semestrze. Kluby skupiają nauczycieli 

najbardziej zainteresowanych podnoszeniem własnych kwalifikacji i rozwojem zawodowym. 

Wypracowane materiały dydaktyczne służą pomocą nie tylko członkom klubu, ale także 

nauczycielom z woj. podlaskiego, gdyż często są udostępniane na stronie internetowej ODN. 

Wykaz klubów według sprawozdań konsultantów: 

Nazwa klubu Konsultant – 

organizator klubu 

Liczba 

godzin 

Liczba 

uczestników 

1. Klub aktywnego polonisty J. E. Szkop 18 14 

2. Klub aktywnego przyrodnika J. Marek 8 13 

3. Klub aktywnego matematyka J. Pieczywek 72 8 

4. Klub aktywnego germanisty J. Simon 22 17 

5. Klub kreatywnych katechetów E. Osewska  40 23 

6. Klub polonisty (szkoły 

ponadgimnazjalne) 

D. Dąbrowska 6 10 

7. Klub nauczycieli wychowania 

przedszkolnego 

M.M. Ferenc 16 11  

8. Klub nauczycieli pracujących  

z uczniami niepełnosprawnymi 

D. Momot 36 27 

9. Klub aktywnego chemika  D. Kozioł  24 10 

10. Klub nauczycieli wychowania 

do życia w rodzinie 

H. Waszkiewicz 12 20 

11. Klub kreatywnego nauczyciela 

wychowania fizycznego 

H. Waszkiewicz 15 15 

Razem: 269 168 

Podsumowanie: 

Organizując i prowadząc doradztwo metodyczne dla nauczycieli konsultanci ODN 

w Łomży udzielali konsultacji indywidualnych oraz organizowali i prowadzili zajęcia 

w ramach klubów skupiających osoby zainteresowane konkretną problematyką. Kluby są 

formą współpracy nauczycieli, umożliwiają im wymianę doświadczeń i doskonalenie 

umiejętności zawodowych. Opracowane przez członków klubów materiały są udostępniane 

innym nauczycielom. 
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Zadanie 5. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym 

gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Zrealizowane działania: 

W 2012 roku w ODN podjęto następujące zadania: 

1.  prowadzenie banku informacji pedagogicznej 

2. upowszechnianie dorobku szkół i placówek 

3. rozwijanie systemu obiegu pomiędzy ODN i placówkami 

4. redagowanie wydawnictwa internetowego 

Zadanie 1. realizowane było na bieżąco przez cały rok poprzez systematyczne 

gromadzenie publikacji, informatorów o formach doskonalenia, folderów, materiałów 

reklamowych i katalogów publikacji wydanych przez ORE oraz ośrodki doskonalenia  

w kraju. Publikacje te prezentowano i udostępniano również uczestnikom szkoleń. W ramach 

realizacji tego zadania na bieżąco także katalogowano, przechowywano  

i wypożyczano zasoby biblioteki ODN. 

Zadanie 2. realizowane było w ciągu roku przez wszystkich konsultantów, zatrudnionych 

w ośrodku. Upowszechniali oni osiągnięcia szkół, placówek oświatowych i nauczycieli 

poprzez stronę internetową ODN. Na stronie www.odnlomza.pl konsultanci zamieszczali 

opracowania nauczycieli, materiały dydaktyczne wypracowane na szkoleniach. 

W 2012 roku na stronie www.odnlomza.pl konsultanci ośrodka zamieścili następujące 

opracowania: 

L.p. Opublikowany materiał Miejsce publikacji 

1.  

Planowanie i organizacja wycieczek terenowych  

w gimnazjum – zgodnie z nową podstawą 

programową– materiały powarsztatowe 

www.odnlomza.pl/opracowania/

biologia 

2.  

1. Jak rozwijać umiejętność twórczego myślenia 

uczniów 

2. Praktyka szkolna - prawa człowieka 

3. Kształtowanie postaw obywatelskich na 

lekcjach historii i wos 

4. materiał na warsztaty ,Twórcze 

rozwiązywanie problemów” 

5. Materiały do oceniania kształtującego 

6. Materiały dydaktyczne z Ocenianie 

kształtujące na lekcjach historii i wiedzy o 

społeczeństwie  

7. Materiały opracowane na warsztatach „Jak 

pracować z uczniem zdolnym na lekcjach 

historii i wiedzy o społeczeństwie?” 

8. Materiały powarsztatowe opracowane przez 

http://www.odnlomza.pl/opraco

wania/historia 

http://www.odnlomza.pl/
http://www.odnlomza.pl/files/697326383/file/1praktyka_szkolna__prawa_czlowieka.ppt
http://www.odnlomza.pl/files/697326383/file/ksztaltowanie_postaw_obywatelskich_na_lekcjach_historii_i_wos.ppt
http://www.odnlomza.pl/files/697326383/file/ksztaltowanie_postaw_obywatelskich_na_lekcjach_historii_i_wos.ppt
http://www.odnlomza.pl/files/697326383/file/material_na_warsztaty_tworcze_rozwiazywanie_problemow.doc
http://www.odnlomza.pl/files/697326383/file/material_na_warsztaty_tworcze_rozwiazywanie_problemow.doc
http://www.odnlomza.pl/files/697326383/file/materialy_do_oceniania_ksztaltujacego.docx
http://www.odnlomza.pl/files/697326383/file/materialy_dydaktyczne_z_w20_2008.odt
http://www.odnlomza.pl/files/697326383/file/materialy_dydaktyczne_z_w20_2008.odt
http://www.odnlomza.pl/files/697326383/file/materialy_dydaktyczne_z_w20_2008.odt
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uczestników warsztatów dla nauczycieli 

historii i wiedzy o społeczeństwie   

9. Teksty źródłowe wykorzystywane na 

warsztatach W-17 

10. Zestaw ćwiczeń do tekstów źródłowych na 

warsztaty dla nauczycieli historii 

organizowane przez ODN w Łomży przy 

współudziale BEP Oddziału IPN w 

Białymstoku 

3.  

Karta monitorowania realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu 

język polski w klasach IV - VI 

www.odnlomza.pl/opracowania/

jezyk_polski 

4.  

1. Program nauczania matematyki dla szkoły 

ponadgimnazjalnej  

2. klasówka z liczb rzeczywistych 

3. kartoteka 

4. schemat oceniania 

www.odnlomza.pl/opracowania/

matematyka 

5.  Mapy mentalne w przedmiotach przyrodniczych 
www.odnlomza.pl/opracowania/

nauczyciele_nauczycielom 

6.  

1. Analiza egzaminu  

2. Analiza II  

3. Informacja zwrotna do pracy klasowej  

4. Kartoteka  

5. Przedmiotowe zasady oceniania 

http://www.odnlomza.pl/pracow

nicy/dorota_koziol 

7.  
1. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia 

2. Plan Działań Wspierających  
http://www.odnlomza.pl/pracow

nicy/danuta_lasek 

8.  Modele komunikacji interpersonalnej i ich 

znaczenie dla katechezy 

http://www.odnlomza.pl/pracow

nicy/elzbieta_osewska 

9.  
Sprawdzian diagnostyczny z czerwca 2011 roku – 

materiały ćwiczeniowe 

www.odnlomza.pl/pracownicy/j

adwiga_pieczywek 

 

Ponadto na bieżąco w zakładce „Aktualności” zamieszczane były informacje 

o konferencjach, prezentacjach, spotkaniach i forach, które odbyły się w ODN lub we 

współpracy z nim. Dodatkowo w zakładce „Galeria” zamieszczana na bieżąco była 

dokumentacja zdjęciowa z tych wydarzeń. 

Wdrażając wniosek z narady konsultantów z dnia 29 sierpnia 2012 r. na stronie 

ośrodka, dodano nową zakładkę „Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2012/2013”, 

w której podane są formy doskonalenia związane z tymi kierunkami. 

http://www.odnlomza.pl/files/297698730/file/kipu_grupa_3.pdf
http://www.odnlomza.pl/files/297698730/file/pdw_grupa_3.pdf
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 Zadanie 3. zrealizowali wszyscy konsultanci ośrodka, często we współpracy  

ze specjalistą ds. technologii informacyjnej. Przez cały rok na bieżąco na stronie głównej 

ośrodka oraz na podstronach konsultantów zamieszczane były informacje skierowane 

do odbiorców szkoleń. Były to przede wszystkim komunikaty o naborze na zajęcia, 

informacje o dodatkowych szkoleniach bądź przedsięwzięciach, informacje o spotkaniach 

i materiałach do pobrania. 

Konsultanci poprzez stronę internetową upowszechniali informacje o konferencjach 

 i szkoleniach dla nauczycieli organizowanych przez inne ośrodki, o konkursach dla uczniów  

i szkół. Przykładowe informacje zamieszczone na stronie to: 

- prezentacja działań wspierających planowanych przez MEN i KO, 

- informacje o szkoleniach organizowanych przez Goethe Institut, 

- Komunikat o II konferencji naukowo-metodycznej „Laboratorium Twórczego Nauczyciela” 

w Akademii Pedagogiki Specjalnej dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących 

z małymi dziećmi  

- informacje o szkoleniach i konkursach organizowanych przez ORE. 

W 2012 roku ODN upowszechniał informację o proponowanych formach 

doskonalenia poprzez publikację „Informatora”, który w sierpniu i grudniu został przesłany  

do szkół i placówek oświatowych. Informacja o formach doskonalenia zamieszczona została 

także na stronie internetowej ośrodka w zakładkach „Formy doskonalenia” oraz „Kalendarz 

szkoleń”. Ponadto informacja o planowanych formach przekazywana jest dyrektorom  

i nauczycielom podczas rejonowych konferencji, które ODN organizuje co roku we wrześniu.  

Strona internetowa ośrodka jest stale aktualizowana, tak aby obieg informacji między ODN  

a placówkami był jak najsprawniejszy.  

 Realizując zadania dotyczące wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej ODN 

w Łomży w 2012 roku zamieścił na stronie www.odnomza.pl oraz opublikował w BIP 

„Sprawozdanie z pracy ODN za 2011 rok”, „Plan pracy ODN na 2013 rok”. 

„Sprawozdanie” przekazane zostało także przez dyrektora ośrodka do Urzędu 

Marszałkowskiego i Kuratorium Oświaty w marcu 2012r., a w październiku 2012 r. do UM 

trafił „Plan pracy”. 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami w 2012 roku ODN wypełnił SIO: 04.04, 10.09, 

30.09. 

Podsumowanie 

 W roku 2012 ODN prowadząc wojewódzki system informacji pedagogicznej,  

na bieżąco gromadził, aktualizował oraz udostępniał informacje o formach kształcenia  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Szczególnie efektywnym narzędziem przy realizacji 

tego zadania była strona internetowa ośrodka, która umożliwiła szybkie dotarcie z informacją 

do szkół, placówek i samych nauczycieli, a także była miejscem upowszechniania 

wypracowanych materiałów, promowania i prezentowania osiągnięć nauczycieli, dorobku 

szkół i placówek. 

http://www.odnomza.pl/
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Zadanie 6. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym 

warsztatów, konferencji, seminariów, dla nauczycieli poszczególnych typów szkół 

i rodzajów placówek. 

Zrealizowane działania: 

Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego 

oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach 

1. Planowanie pracy szkoły w świetle nowej podstawy programowej 

W - 28 Planowanie pracy dydaktycznej w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą 

programową 

KS - 2, 9, 10 Jak sprostać nowej podstawie programowej? 

KS - 13/9-12 Główne kierunki pracy polonisty w r. szk. 2012/2013 – wdrażanie podstawy 

programowej 

W - 64 Projektowanie pracy nauczyciela matematyki szkoły ponadgimnazjalnej 

w kontekście nowej podstawy programowej 

W - 62 Planowanie pracy dydaktycznej w szkole średniej zgodnie z nową podstawą 

programową 

W – 46 Planowanie pracy na lekcjach biologii i geografii w gimnazjum i szkołach 

ponadgimnazjalnych w kontekście nowej podstawy 

W – 43 Planowanie pracy na lekcjach przyrody w kontekście nowej podstawy programowej 

W - 49 Planowanie pracy nauczyciela matematyki w świetle nowej podstawy programowej  

w szkole podstawowej 

W - 63 /1/2 Planowanie pracy nauczyciela chemii i fizyki w świetle nowej podstawy 

programowej w szkołach ponadgimnazjalnych 

W – 12 Tworzenie szkolnych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych  

dla młodzieży prowadzących kształcenie w zawodach 

W – 153 Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach w świetle wprowadzonych zmian 

organizacyjnych i programowych 

W - 94 Szkolny ramowy plan nauczania i nowa podstawa programowa w kl. IV-VI 
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Wykres nr 1. Liczba zrealizowanych form i uczestników doskonalenia o tematyce dotyczącej 

planowania pracy szkoły w świetle nowej podstawy programowej 

 

 
 

2. Konstruowanie programów nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe, 

modyfikowanie programów nauczania – dostosowywanie programów nauczania do 

potrzeb danej szkoły, ocenianie programów nauczania 

W - 30 Program nauczania w szkole podstawowej 

W - 61 Program nauczania i podręczniki do języka polskiego w szkole średniej  

W - 92 Wybór programu i planowanie pracy dydaktycznej w szkole ponadgimnazjalnej  

W - 97/1/2/3 Modyfikacja programów nauczania w praktyce szkolnej 

W - 37 Ocena i modyfikacja programów nauczania w kontekście nowej podstawy 

programowej 

KS - 13/31-32 Jak dostosować program i plan nauczania historii i WOS do potrzeb szkoły  

i klasy?  

W – 42 Ocenianie, modyfikowanie i konstruowanie programów nauczania z przyrody  

w szkole podstawowej 

W – 45 Ocenianie, modyfikowanie i konstruowanie programów nauczania z biologii  

i geografii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. 

Wykres nr 2 - Liczba zrealizowanych form i uczestników doskonalenia o tematyce dotyczącej 

wdrażania nowych programów nauczania do praktyki szkolnej 
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3. Wdrażanie podstawy programowej w zakresie nauczania poszczególnych 

przedmiotów nauczania 

W - 127 Realizacja treści nowej podstawy programowej na lekcjach języka polskiego 

KS - 7 Nauczanie języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej w świetle nowej podstawy 

programowej-Stentor 

W – 91 Nauczanie historii i WOS w szkołach ponadgimnazjalnych w kontekście nowej 

podstawy programowej 

W - Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka obcego w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

W – 136 Realizacja treści nowej podstawy programowej na lekcjach biologii i geografii 

w szkołach ponadgimnazjalnych 

W – 66 Korelacja treści kształcenia ogólnego i zawodowego w świetle nowych podstaw 

programowych 

W - 95 Planowanie pracy nauczyciela w – f w świetle nowej podstawy programowej 

W - 83 i W – 84 Edukacja zdrowotna w nowej podstawy programowej wych. fizycznego 

 

Wykres nr  3 - Liczba zrealizowanych form i uczestników doskonalenia o tematyce dotyczącej 

wdrażania podstawy programowej w zakresie nauczania poszczególnych 

przedmiotów 

 

 
 

Doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli 

W - 148/1-3 Świąteczne elementy dekoracyjne 

W - 52 Dekorowanie z pomysłem. Oryginalne ozdoby z papieru 

W- 34 Reportaż na lekcjach języka polskiego  

W - 4 Emisja głosu- pierwsza pomoc 

W - 57 Praca z zespołem wokalnym 

W - 58 ABC grafiki komputerowej 

W - 160 Emisja głosu dla wytrwałych 

W - 126 Kształcenie umiejętności redagowania rozprawki problemowej 

W - 124 Od fragmentu tekstu literackiego do wypracowania gimnazjalnego 

KS - 1 Festiwal projektów 

W – 129 Wykorzystanie tekstu podręcznika jako podstawy ćwiczeń w nauczaniu historii  

i WOS 
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W - 67 Teaching mixed ability classes 

W - 70 Kształcenie umiejętności pisania krótkich form użytkowych 

W – 71 Jak efektywnie przygotować uczniów do pisania w języku obcym na egzaminie 

maturalnym, 

W – 68 Rozgrzewki językowe a ciekawa lekcja języka angielskiego  

W – 72 Nauczanie języka angielskiego dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 

W – 131 Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych 

W – 132 Gramatyka nuda czy zabawa 

W – 133 Ilustracja jako podstawa mówienia i pisania na lekcji języka obcego 

W - 156 Projekt edukacyjny na lekcjach języka obcego 

W – 152 Układy taneczne z przyrządem pompon 

KS - Forum nauczycieli języka niemieckiego 

KS -13 Główne kierunki pracy katechetycznej w roku szkolnym 2012/2013 

W- 114 Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w procesie wychowania 

W- 60 Wykorzystanie form plastycznych w pielęgnowaniu tradycji rodzinnych i klasowych 

KS - 4 Metody aktywizujące w katechezie 

W – 41 Myślenie naukowe na lekcjach przyrody 

W – 44 Zajęcia w terenie z mapą i kompasem 

W – 96 Zajęcia w Centrum Nauki Kopernik 

W – 138 Mieszkańcy najbliższej okolicy - zajęcia w terenie 

W – 141 Rola informacji zwrotnej w ocenianiu, czyli jak skutecznie motywować ucznia do 

nauki? 

KS - 13/22-25 Planowanie, realizacja, dokumentowanie oraz analiza uzyskiwanych efektów 

pracy nauczyciela przyrodnika 

W – 138 Ścieżka edukacyjna w Nadleśnictwie Nowogród – zajęcia terenowe 

W - 14 Programy komputerowe wspomagające nauczyciela wychowania przedszkolnego 

W - 14/1-2 Programy komputerowe wspomagające nauczyciela wychowania przedszkolnego 

W 39 Mapy mentalne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 

W – 142 Tworzenie animacji, bannerów reklamowych i innych prac w technologii flash przy 

zastosowaniu programu Alligator Flash Designer 

W - 143 Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej 

W – 86 Projekt edukacyjny, 

W - 76 Nowe metody w pracy wychowawcy klasy 

W - 80 Podejście coachingowe w pracy wychowawcy 

W - 157 Projekt edukacyjny jako metoda kształcenia kompetencji kluczowych 

W - 13 Plastyka w przedszkolu - 2 gr. 

W - 15 Szmaciane ekspresje - warsztaty artystyczne - 2 grupy 

W - 89 Biżuteria z filcu 

W - 121 Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik – 2 gr. 

W - 149 Technika decoupage – 3 gr. 

W - 150 Plastyczne kreacje trzylatków, czterolatków i pięciolatków 

W - 165 Praca z różnowiekową grupą  dzieci w OEP 

W - 170 Jesienne kompozycje - prace plastyczne w przedszkolu 

KS - 13/17-20 Projekty i inicjatywy dla wych. przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013 
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Wykres nr 4 Liczba zrealizowanych form i uczestników doskonalenia o tematyce dotyczącej 

doskonalenia i wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela 

 

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna 

W - 65 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

W - 115/1-2 Dziecko z autyzmem w przedszkolu i w szkole. Wykorzystanie w pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi metod komunikacji wspomagającej 

W - 116 /1 Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju w przedszkolu 

W – 53 Konstruowanie IPET dla ucznia upośledzonego umysłowo 

W - 54 Uczeń z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w nowej sytuacji prawnej 

W – 55 Sposoby wspierania rozwoju i edukacji uczniów niepełnosprawnych w szkole 

podstawowej 

KS – 13/39 - 42 Uczniowie z niepełnosprawnością w procesie społecznej integracji fakty, 

kontrowersje, perspektywy 

W - 125 Praca z uczniami mającymi trudności w czytaniu i pisaniu na lekcjach języka 

polskiego oraz w ramach zajęć dodatkowych 

W - 47 Seminaryjne zajęcia cykliczne dla nauczycieli chemii poświęcone pracy  

z uczniami mającymi problemy w nauce 

KS - 13/32 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w praktyce szkolnej 
 

Wykres nr 5 Liczba zrealizowanych form i uczestników doskonalenia o tematyce dotyczącej 

pracy z uczniem o SPE i pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
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Proces oceniania wewnątrzszkolnego 

 W - 31 Szkolne zasady oceniania – od projektu do raportu 

 W - 123 Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w klasach IV – VI 

 W - 134 Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki  

 W - 32 i W - 51 Szkolne zasady oceniania- od projektu ewaluacyjnego do raportu 

 W - 35 Szkolne i przedmiotowe zasady oceniania 

 W - 98 Przedmiotowe zasady oceniania w szkole ponadgimnazjalnej 

 W – 130 Jak powinny być skonstruowane zasady oceniania z historii i WOS? 

 W – 40 Przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach przyrody, biologii i geografii 

 W - 2 Szkolne zasady oceniania na lekcjach wychowania fizycznego 

 W - 48 Szkolne i przedmiotowe zasady oceniania chemii i fizyki 

 W - 135 Szkolne i przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach matematyki 

 W - 145 Szkolne zasady oceniania na lekcjach wychowania fizycznego 

 KS - 13/26-29 Szkolne i przedmiotowe zasady oceniania na lekcjach matematyki  

w świetle nowej podstawy programowej 

 

Wykres nr 6 Liczba zrealizowanych form i uczestników doskonalenia o tematyce dotyczącej 

oceniania wewnątrzszkolnego 

 
 

Proces oceniania zewnętrznego 

 KS - 13/43 Do matury w 2015 roku 

 KS - 13/5-8 Wykorzystanie wyników nowego egzaminu w pracy polonisty- gimnazja 

 W - 50 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematycznej 

 KS - 13/45 Struktura i organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
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Wykres nr 7 Liczba zrealizowanych form i uczestników doskonalenia o tematyce dotyczącej 

oceniania zewnętrznego 

 

 

 

Wychowanie i profilaktyka, bezpieczeństwo 

KS - 2 Wychowanie religijne w rodzinie 

KS - 3 Współpraca rodziców i nauczycieli 

KS - 16 Współpraca rodziny i szkoły: iluzja czy rzeczywistość? 

W -1 Pierwsza pomoc w szkole – rola i zadania nauczyciela 

W - 82 Kochać i wymagać – pomoc rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych 

W-159 Wypalenie zawodowe nauczycieli 

W - 110 Wychowanie w dobie kultury ponowoczesnej – szanse i zagrożenia 

KS - 13/35/36/37/38  Budowanie relacji osobowych jako istotnego warunku wychowania w 

kontekście przemian kulturowych  

W - 75 Prawo, szacunek, odpowiedzialność,  

W – 77 Język jako sposób wywierania wpływu 

W - 78 Kompasik, materiały do prowadzenia zajęć o prawach dziecka dla dzieci młodszych 

W - 79 Wielokulturowość w edukacji 

W - 104 Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela 

W - 112 Działaj jak Korczak  

W - 111 Agresja i sposoby jej przeciwdziałania 

W - 113 Gry psychologiczne w klasie szkolnej 

W - 108 Wspieranie samorządności uczniowskiej 

W - 166 Edukacja wielokulturowa – element procesu wychowawczego kształtujący postawę 

tolerancji i otwartości. Grant KO 
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Wykres nr 8 Liczba zrealizowanych form i uczestników doskonalenia o tematyce dotyczącej 

wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa 

 

 
 

Wspieranie szkolnych zespołów nauczycielskich 

1. Funkcjonowanie WDN 

 Prowadzenie cyklicznych konsultacji dla liderów WDN ze wszystkich edycji kursu 

doskonalącego, w zakresie: opracowywania planów działań, pozyskiwania edukatorów  

do prowadzenia wewnętrznych szkoleń, przygotowania sprawozdania z realizacji planu 

pracy. Organizowanie platformy wymiany doświadczeń i dzielenia się przykładami 

dobrych praktyk – prezentacja szkolnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania WDN  

w szkole. 

2. Ewaluacja 

 Prowadzenie cyklicznych konsultacji dla liderów zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej  

w zakresie: opracowywania projektów ewaluacyjnych, narzędzi, opracowywania raportu  

z ewaluacji wewnętrznej. 

 Cykliczne spotkania z liderami zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej z poradni 

psychologiczno – pedagogicznych: pomoc w zakresie opracowywania projektów 

ewaluacyjnych, narzędzi do zebrania informacji oraz przygotowania analizy zbiorczej 

zgromadzonego materiału. 
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Wykres nr 9 Liczba zrealizowanych form i uczestników doskonalenia dotyczącego wspierania 

szkolnych zespołów nauczycielskich 

 

 
 

Awans zawodowy nauczycieli 

W - 87 i W - 164 Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego 

W - 88 i W - 163 Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 

W - 162 Awans zawodowy nauczyciela stażysty 

Wykres nr 10 Liczba zrealizowanych form i uczestników doskonalenia o tematyce dotyczącej 

awansu zawodowego nauczycieli 
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Wykres nr 11 Liczba uczestników i wymiar godzin na formach doskonalenia w wyłonionych 

obszarach 

 

 
 

Konsultanci ODN również żywo reagowali na zgłaszane przez uczestników form 

doskonalenia bieżące potrzeby i organizowali dodatkowe, niezaplanowane wcześniej, 

szkolenia zaspokajające ich oczekiwania. 

 

Wykres nr 12 Liczba uczestników poszczególnych form doskonalenia i czas ich trwania 

 

 
 

Podsumowanie: 

W 2012 roku w ODN w Łomży zorganizowano różnorodne form współpracy 

i wymiany doświadczeń, w tym warsztatów, konferencji, seminariów dla nauczycieli 

poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek. Organizując je przyjęto obszary 
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tematyczne wynikające z obranych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunków 

polityki oświatowej państwa jako priorytetowe. O wysokiej efektywności zorganizowanych 

form współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli świadczą różnorodne materiały 

powarsztatowe, opracowane przez uczestników podczas szkoleń, opublikowane na stronie 

internetowej ODN w Łomży www.odn.lomza.pl w zakładce „Opracowania” oraz 

„Nauczyciele - Nauczycielom”. 

Zadanie 7. Wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Zrealizowane działania: 

Konsultanci ODN w Łomży w każdym roku przygotowują formy szkoleniowe 

wspierające samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, również starają się 

wspierać ich cenne inicjatywy. 

W 2012 roku zaplanowali, zorganizowali i przeprowadzili następujące kursy 

kwalifikacyjne: 

1. KK-1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa  

2. KK – 2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki 

3. KK- 4 Kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej. 

4. KK-8 Kurs kwalifikacyjny „Wychowanie do życia w rodzinie” 

Łącznie w zajęciach kursów kwalifikacyjnych uczestniczyło 157 nauczycieli. 

Kursy doskonalące 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy doskonalące. Łącznie w 2012 r. 

zrealizowano 31 kursów na 670godzin dydaktycznych, w których uczestniczyło 259 osób. 

Udział w tych szkoleniach pomógł im w doskonaleniu umiejętności w zakresie: realizowania 

zadań szkoły wynikających z rozporządzeń dotyczących pracy z uczniami ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

opracowywaniu przykładowych KIPU i PDW, tworzenia i ewaluacji programu wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, ewaluacji pacy szkoły – od projektu do raportu, 

w opracowaniu projektu ewaluacji wewnętrznej do wymagania: 2.1. Szkoła ma koncepcje 

pracy wychowawczej, wymagania: 3.4 Rodzice są partnerami szkoły, w uzyskaniu uprawnień 

kierowników wypoczynku, organizowania i prowadzenia wycieczek szkolnych, 

wykorzystania programów komputerowych w ewaluacji wewnętrznej, wykorzystania tablicy 

interaktywnej na zajęciach szkolnych, platformy e-learningowej Moodle, zagrożeń 

w cyberprzestrzeni, planowania kształcenia zawodowego w kontekście nowej podstawy 

programowej kształcenia w zawodach, rozwoju edukacji pozaszkolnej,. 

Rady pedagogiczne 

W 2012 r., w ramach wspierania inicjatyw nauczycieli oraz wspomagania ich 

samokształcenia konsultancki ODN w Łomży prowadzili w szkołach i placówkach 

oświatowych szkoleniowe rady pedagogiczne - standardowo 4 godzinne szkolenie. Oferta 

tematów rad pedagogicznych znajduje się każdorazowo w wydawanym przez ośrodek 

http://www.odn.lomza.pl/
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Informatorze, tworzona jest łącznie z ofertą doskonalenia. Niekiedy dyrektorzy szkół 

proponują realizację szkoleń z innego zakresu, wynikającego z aktualnych potrzeb 

edukacyjnych. W Informatorze i na stronie internetowej ODN dostępny jest formularz 

zamówienia szkolenia rady pedagogicznej. W 2012 r. konsultanci oferowali 30 tematów w 

pierwszym półroczu oraz 52 tematy w okresie wrzesień – grudzień 2012. W drugiej połowie 

roku 2012 ustalono dziesięć grup tematycznych, aby ułatwić wybór tematyki i realizatora 

szkolenia rady pedagogicznej lub zespołu nauczycielskiego: 

 5 tematów z zakresu podstawy programowej, 

 7 tematów z pomiaru dydaktycznego i oceniania, 

 9 tematów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, 

 3 tematy z metodyki pracy, 

 2 tematy z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 

 7 tematów z zakresu wychowania, 

 2 tematy dotyczące współpracy z rodzicami, 

 8 tematów z zakresu nadzoru i ewaluacji, 

 6 tematów dotyczących pragmatyki zawodu, 

 3 tematy z zakresu zdrowia. 

W 2012 r. przeprowadzono łącznie: 183 szkolenia rad pedagogicznych ,727 godziny 

dydaktycznych, łącznie uczestniczyło w nich 4487 osób. Dyrektorzy szkół i placówek 

oświatowych lub Liderzy WDN w każdym przypadku uzgadniali temat i zakres treściowy 

szkolenia z konsultantem, który realizował zajęcia. 

Konsultanci ODN podejmowali również inne działania wspierające inicjatywy 

nauczycieli oraz ich samokształcenie. 

Konsultant ds. oświatowej kadry kierowniczej 

 Tworzenie wykazu nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych. 

 Organizowanie konsultacji tematycznych – indywidualnych i zbiorowych. 

 Wskazywanie literatury przedmiotu i nowości wydawniczych, szczególnie   z zakresu 

nadzoru pedagogicznego. 

Konsultanci ds. edukacji polonistycznej 

 Wspomaganie Zespołu Szkół Katolickich w Łomży - trzy spotkania: spotkanie z radą 

pedagogiczną, warsztat diagnostyczny, opracowanie RPWS. 

 Udzielanie wsparcia w zakresie metodyki nauczania przedmiotu i oceniania 

 Udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie wdrażania nowej podstawy 

programowej. 

 Informowanie o nowościach wydawniczych z zakresu metodyki nauczania przedmiotu 

i oceniania podczas  każdych zajęć oraz  konferencji rejonowych.  

 Działalność zespołów opracowujących koncepcje nowych egzaminów. 

 Opinia na temat Szkolnych Zasad Oceniania - Zespół Szkół nr 2 w Grajewie we 

wrześniu 2012 r. 
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 Recenzowanie publikacji p. Gabrieli Szczęsnej „Spacer z jelonkiem po zabytkach 

Łomży. Przewodnik dla dzieci”, wydanie opinii nt. publikacji. 

Konsultant ds. oceniania i ewaluacji 

 Wspieranie nauczycieli wychowania przedszkolnego we wdrażaniu nowej podstawy 

programowej, prezentacja nowości wydawniczych, informowanie o inicjatywach KO, 

stowarzyszeń i wydawnictw. 

 Udzielanie konsultacji indywidualnych dotyczących aspektów metodycznych pracy 

nauczyciela oraz innowacji pedagogicznych - pomoc w opracowaniu scenariuszy 

imprez, testów sprawdzających wiedzę i umiejętności oraz narzędzi do ewaluacji 

wewnętrznej. 

Konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej 

 Prowadzenie konsultacji z zakresu metod aktywnych z pracy z dzieckiem, pomocy w 

pokonywaniu trudności w uczeniu się, wykorzystania różnych sposobów rozwijania 

indywidualnego potencjału dziecka. 

Konsultant ds. szkolnictwa specjalnego i integracyjnego 

 Upowszechnianie nowatorskich, rozwiązań i działań nauczycieli. 

  Udzielanie nauczycielom wsparcia i pomocy w opracowaniu Arkusz 

wielospecjalistycznej diagnozy pedagogicznej ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu 

lekkim i ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

 Udzielanie konsultacji indywidualnych przy opracowywaniu sprawdzianów, klasówek, 

kart pracy dla uczniów. 

 Opiniowanie i pomoc w tworzeniu autorskich programów nauczania dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz materiałów edukacyjnych w zakresie: 

 Możliwości uzyskania kwalifikacji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 

intelektualnie 

 Pomoc psychologiczno pedagogiczna w placówce – nowe rozwiązania prawne  

 Realizacja podstawy  programowej z uczniami niepełnosprawnymi w zespole klasowym 

 Konstruowanie Indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego  

 Główne kierunki wspierania nauczycieli kształcenia specjalnego.  

 Jak planować i realizować proces edukacji uczniów niepełnosprawnych w określonych 

formach i warunkach. 

Konsultant ds. nauczania religii 

 Konsultacje indywidualne i zespołowe w zakresie nowatorskich działań nauczycieli 

religii. 

 Tłumaczenie publikacji z zakresu edukacji religijnej z języka angielskiego i udostępnianie 

nauczycielom religii. 

Konsultanci ds. edukacji przyrodniczej 

 Upowszechnianie nowatorskich inicjatyw poprzez publikacje na www.odnlomza.pl 

 Konsultacje indywidualne i grupowe w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej, 

sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych. 
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 Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie innowacji wdrażanych w przedmiotach 

przyrodniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Konsultant ds. spraw edukacji historycznej o obywatelskiej 

 Publikowanie materiałów metodycznych przygotowanych przez nauczycieli.  

 Opiniowanie i pomoc w tworzeniu programów i materiałów dydaktycznych. 

 Udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej w 

kontekście nowej podstawy programowej. 

Konsultant ds. projektów edukacyjnych 

 Wspieranie nauczycieli i dyrektorów szkół w tworzeniu projektów edukacyjnych 

i wniosków o ich finansowanie - udzielanie konsultacji indywidualnych i grupowych. 

 Międzynarodowa wymiana doświadczeń z edukacji obywatelskiej i aktywizacji 

społeczeństw lokalnych - realizacja w Gruzji projektów : „Jakość edukacji przedszkolnej 

– wsparcie samorządów lokalnych w Gruzji” i „Kompleksowe wsparcie dzieci w strefie 

konflikty – ośrodek przedszkolny w Khurcha". 

 Międzynarodowa wymiana doświadczeń dotyczących edukacji obywatelskiej i edukacji o 

prawach człowieka - realizacja w Ukrainie projektu „Demokracja w twojej głowie” 

Konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Udzielanie konsultacji indywidualnych i zespołowych w zakresie: 

 Ewaluacji wewnętrznej z obszaru wychowania i profilaktyki, 

 Organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z tzw. trudnymi 

zachowaniami uczniów. 

Konsultant ds. wychowania i profilaktyki 

 Udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie: 

 Wdrażania nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego 

 Projekt programu innowacyjnego wychowania fizycznego w gimnazjum 

 Planowanie pracy nauczyciela w – f, edukacji zdrowotnej w szkole 

 Wdrażania nowej podstawy programowej zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia 

w rodzinie”, opracowanie programu, organizacja zajęć dobierania metod i technik 

pracy, treści kształcenia, wymagania szczegółowe WDŻ, techniki aktywizujące 

w pracy wychowawcy. 

Konsultant ds. technologii informacyjnej 

 Inspirowanie nauczycieli do właściwego korzystania z łączności internetowej z ODN. 

 Szkolenia informatyczne na platformie, publikowanie materiałów w formie 

elektronicznej i na stronach www. 

Konsultant ds. edukacji matematycznej 

 Opracowanie scenariuszy i materiałów szkoleniowych, kart pracy dla ucznia na lekcjach 

chemii i matematyki. 
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 Udzielanie konsultacji indywidualnych dotyczących motywowania uczniów do nauki, 

a także w zakresie oceniania. 

 Udzielanie wsparcia i prowadzenie cyklicznych spotkań dla nauczycieli w ramach Klubu 

Aktywnego Matematyka. 

Konsultant ds. szkolnictwa zawodowego 

 Udzielanie konsultacji indywidualnych z zakresu organizacji, planowania i metodyki 

kształcenia zawodowego oraz metodyki nauczania pierwszej pomocy. 

Specjalista ds. języków obcych 

 Międzynarodowa wymiana doświadczeń dotyczących edukacji obywatelskiej, edukacji 

praw człowieka i aktywizacji środowisk lokalnych oraz edukacji przedszkolnej. 

Realizacja projektów: „Jakość edukacji przedszkolnej - wsparcie polityki oświatowej 

samorządów lokalnych w Gruzji”, „Kompleksowe wsparcie dzieci w strefie konfliktu - 

ośrodek przedszkolny w Khurcha”, „Demokracja w twojej głowie. Edukacja na rzecz 

praw człowieka w ukraińskich szkołach". 

 Spotkania z wydawnictwami: „Teraz niemiecki – fascynuj, motywuj, ucz!” Nowa Era. 

„Integracja języka angielskiego w klasach 1-3  z treściami edukacji wczesnoszkolnej.” – 

Nowa Era. „Diagnoza w klasach 4-6 – przyrost wiedzy pod pełną kontrolą” – Nowa Era. 

Podsumowanie: 

Konsultanci ODN w Łomży zastosowali w 2012 r. różnorodne sposoby wspierania inicjatyw 

nauczycieli oraz wspomagania samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Podstawą szerokiej i wszechstronnej współpracy oraz otwartości nauczycieli na zmiany 

dokonujące się w polskiej oświacie jest troska konsultantów o budowanie relacji osobowych 

z nauczycielami, udzielanie indywidualnego wsparcia, szczególnie w sytuacjach 

zdefiniowanych przez nauczyciela jako trudna dla jego uczniów i ich rodziców. W kontekście 

przemian kulturowych opartych na ponowoczesności osobiste więzi są dla nauczycieli 

bezcenną wartością, dają poczucie bezpieczeństwa - jest kogo i gdzie poprosić o pomoc i ją 

zawsze otrzymać. 
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Zadanie 8. Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, 

w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór 

pedagogiczny. 

Zrealizowane działania: 

W czerwcu 2012 r. ODN w Łomży przystąpił do przygotowania oferty w ramach 

zamówienia publicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, którego 

przedmiotem była usługa polegająca na opracowaniu, przygotowaniu przeprowadzeniu 

szkolenia nauczycieli z województwa podlaskiego w 2012 roku w ramach realizacji zadań 

z zakresu doskonalenia nauczycieli w podanych obszarach tematycznych. 

Poszczególne programy szkoleń zostały przygotowane przez konsultantów, zajmujących 

się statutowo w ODN w Łomży wymienionymi bądź pokrewnymi obszarami doskonalenia 

nauczycieli. 

Tabela nr 1: Zestawienie przygotowanych ofert. 

Lp.  Obszar tematyczny Autorzy 

1. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - zajęcia teoretyczne 

oraz ćwiczenia praktyczne (m.in. z wykorzystaniem 

fantomów szkoleniowych). 

Iwona Puciłowska 

2. Motywacyjna rola oceniania wewnątrzszkolnego. Dorota Dąbrowska 

3. Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Janina Arcimowicz 

4. Rola nauczyciela w tworzeniu przyjaznych warunków 

adaptacji dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej. 

Maria M. Ferenc 

5. Edukacja wielokulturowa - element procesu wychowawczego 

kształtujący postawę tolerancji i otwartości. 

Marzena Rafalska 

6. Uczeń w świecie multimediów. Bożenna 

Kossakowska 

 

Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno przygotowanie oferty grantowej, jak przede 

wszystkim prowadzenie zajęć odbyło się w toku pracy zespołowej, co m.in. zapewniło 

uzyskanie wysokiej oceny ofert oraz atrakcyjność, rzetelność i efektywność 

przeprowadzonych zajęć, czego potwierdzeniem są wyniki przeprowadzonych ewaluacji. 

Oferty zostały przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i żadna z nich nie została odrzucona z przyczyn formalnych. W wyniku 
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postępowania przetargowego Podlaski Kurator Oświaty powierzył ODN w Łomży realizację 

dwóch przedsięwzięć: 

1.„Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w 

szkołach ponadgimnazjalnych”– oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ 

uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert tj. – 99,12 pkt. 

( w tym: program – 50,00 pkt., cena – 24,74 pkt., kadra pedagogiczna – 24,38 pkt.). 

2.„Edukacja wielokulturowa - element procesu wychowawczego kształtujący postawę 

tolerancji i otwartości” - oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała 

najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert tj. – 90,88 pkt. ( w tym: 

program – 50,00 pkt., cena – 15,88 pkt., kadra pedagogiczna – 25,00 pkt.). 

Rekrutację na wymienione formy doskonalenia przeprowadził ODN w Łomży, przy czym 

w szkoleniach mogli uczestniczyć nauczyciele, którzy uzyskali pisemną akceptację dyrektora 

szkoły. Szkolenie skierowane były do dyrektorów i nauczycieli województwa podlaskiego i 

realizowano je zgodnie zapisami umów zawartych pomiędzy KO w Białymstoku a ODN w 

Łomży. Miejsce realizacji zamówienia oraz liczbę grup i nauczycieli określił zamawiający. 

Przeprowadzenie naboru wymagało wielu starań. W dniu jego formalnego zakończenia, nie 

udało się skompletować wszystkich grup. Nabór do kolejnych grup trwał także w trakcie 

prowadzenia szkoleń. ODN poza standardowymi formami informacji rozsyłał dodatkowo 

pocztą do szkół informacje o szkoleniach grantowych. List Kuratora Oświaty mobilizujący 

dyrektorów szkół do kierowania nauczycieli na szkolenia odegrał ważną rolę w motywowaniu 

nauczycieli do korzystania ze szkoleń. 

W sumie w dwóch formach szkoleniowych uczestniczyło 330 nauczycieli i dyrektorów 

z województwa podlaskiego.  

Tabela Nr 2: Planowana i faktyczna liczba uczestników. 

Nazwa formy Liczba planowana  Liczba faktyczna 

„Monitorowanie realizacji nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

ponadgimnazjalnych” 

125 122 

„Edukacja wielokulturowa – element procesu 

wychowawczego kształtujący postawę tolerancji i 

otwartości” 

200 208 

RAZEM 325 330 

 

Zajęcia przeprowadzili konsultanci ODN w Łomży i specjaliści zewnętrzni. Wszyscy 

specjaliści realizujący granty ujęci byli, w przedstawionej Podlaskiemu Kuratorowi, ofercie. 
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Szkolenie „Edukacja wielokulturowa - element procesu wychowawczego 

kształtujący postawę tolerancji i otwartości.” skierowane było do nauczycieli wszystkich 

typów szkół i placówek województwa podlaskiego i realizowano je w wymiarze 16 godzin 

dla grupy. Tabeli nr 3 przedstawiono zestawienie miejsc i terminów realizacji przedsięwzięcia 

oraz liczbę uczestników. 

Tabela nr 3: Miejsca, liczba uczestników i terminy realizacji szkolenia „Edukacja 

wielokulturowa - element procesu wychowawczego kształtujący postawę tolerancji 

i otwartości.” z podziałem na grupy. 

Grupa Termin Liczba osób Miejsce realizacji 

I.  11-12.10. 2012 r. 25 Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Suwałkach ul. M. Reja 67 

II.  12-13.10. 2012 r. 27 Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Suwałkach ul. M. Reja 67 

III.  17-18.10. 2012 r. 24 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Łomży, pl. Kościuszki 2 

IV.  9-10.11. 2012 r. 24 Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Białymstoku, ul. Złota 4 

V.  9-10.11. 2012 r. 22 Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Białymstoku, ul. Złota 4 

VI.  16-17.11. 2012 r. 31 Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Białymstoku, ul. Złota 4 

VII.  16-17.11. 2012 r. 31 Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Białymstoku, ul. Złota 4 

VIII.  20-21.11 2012 r. 24 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Łomży, pl. Kościuszki 2 

RAZEM 208  

 

Liczba przeszkolonych nauczycieli była większa od zaplanowanej o 8 osób. Konsultanci i 

specjaliści, wskazani w ofercie, oprócz prowadzenia zajęć przygotowali ich scenariusze i 

materiały szkoleniowe. Przedstawia to tabela nr 4. 

 

Tabela nr 4: Realizacja szkolenia „Edukacja wielokulturowa - element procesu 

wychowawczego kształtujący postawę tolerancji i otwartości.” 

Wykonawca 

zadania  

Rodzaj zadania 

opracowanie programu prowadzenie zajęć inne zadania 

Marzena opracowanie programu i 11., 12. 10. 2012 Opracowanie 
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Rafalska scenariusza zajęć I dnia 17,18. 10. 2012 

20,21, 11. 2012 

Łącznie 48 godzin 

materiałów 

szkoleniowych, 

przygotowanie 

dokumentacji zajęć, 

prowadzenie 

dokumentacji zajęć, 

opracowanie 

sprawozdania 

Artur 

Brzeziński 

opracowanie programu  i 

scenariusza zajęć 

modułów II dnia 

12, 13. 10. 2012 

09, 10, 11. 2012 

16. 17.11 2012 

Łącznie 64 godziny 

Opracowanie 

materiałów 

szkoleniowych 

Anna Janina 

Kloza 

opracowanie programu  i 

scenariusza zajęć modułu 

II dnia 

09, 10, 11. 2012 

Łącznie 16 godzin 

Opracowanie 

materiałów 

szkoleniowych 

Anna 

Młynarczuk – 

Sokołowska 

opracowanie programu  i 

scenariusza zajęć modułu 

II dnia 

16. 17.11 2012 

Łącznie 16 godzin 

Opracowanie 

materiałów 

szkoleniowych 

 

Szczegółowe informacje z przebiegu realizacji grantu znajdują się w sprawozdaniu 

kierownika szkolenia - Marzeny Rafalskiej. 

Szkolenie „Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 

w szkołach ponadgimnazjalnych” skierowane było do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 

i trwało 8 godzin w każdej grupie. Przedsięwzięcie realizowano w trzech ośrodkach 

doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego. Przedstawia to tabela nr 5. 

 

Tabela nr 5: Miejsca, ilość osób i terminy realizacji szkolenia „Monitorowanie realizacji 

nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych” 

z podziałem na grupy. 

Grupa Termin realizacji 

szkolenia 

Liczba osób Miejsce szkolenia 

I - łomżyńska 9.10.2012 27 ODN w Łomży, pl. Kościuszki 2 

II - suwalska 17.10.2012 25  CEN w Suwałkach, ul. M. Reja 67B 

III - białostocka 13.11.2012 23 CEN w Białymstoku, ul. Złota 4 

IV - białostocka 13.11.2012 19 CEN w Białymstoku, ul. Złota 4 

V - białostocka 15.11.2012 29 CEN w Białymstoku, ul. Złota 4 

Razem 122  

Liczba przeszkolonych była o 3 mniejsza od zaplanowanej. Po miesiącu rekrutacji, 

zakończono nabór: do grup łomżyńskich na 25 miejsc było 28 zgłoszeń, w rejonie suwalskim 
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na 25 miejsc - 27 zgłoszeń, natomiast na 75 miejsc w rejonie białostockim zgłosiło się tylko 

30 osób. W tej sytuacji podjęto próbę uzupełnienia brakujących zgłoszeń poprzez 

indywidualne kontakty telefoniczne z dyrektorami szkół, którzy nie zgłosili się na szkolenie. 

Nabór grup białostockich zakończył się zakwalifikowaniem 74 osób. Wzięło udział 71 osób, 

3 osoby były nieobecne. 

Zajęcia prowadzili konsultanci wskazani w ofercie. Przedstawia to tabela nr 6. 
 

Tabela nr 6: Prowadzący zajęcia na szkoleniu „Monitorowanie realizacji nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych”. 

Grupa Prowadzący 

I - łomżyńska Janina Arcimowicz, Dorota Dąbrowska 

II - suwalska Janina Arcimowicz, Zbigniew Kossakowski 

III - białostocka Krystyna Grabowska, Zbigniew Kossakowski 

IV - białostocka Dorota Dąbrowska, Krystyna Grabowska 

V - białostocka Janina Arcimowicz, Krystyna Grabowska 

Sprawozdanie z realizacji grantu opracowała dr Janina Arcimowicz -kierownik szkolenia. 

Podsumowanie: 

ODN przystąpił do ogłoszonego przez KO konkursu ofert na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli województwa podlaskiego i z powodzeniem zrealizował dwa z sześciu tematów, 

na które złożył zwycięskie programy. Problemy związane z naborem uczestników szkoleń 

wymagają przemyślenia i określenia nowej formuły rekrutacyjnej. Może warto też rozważyć 

możliwość przedstawienia w ofercie większej ilości tematów i mniejszej liczby grup 

szkoleniowych.
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3. Dane statystyczne dotyczące zorganizowanych form 
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Szczegółowy wykaz zorganizowanych i przeprowadzonych kursów, warsztatów oraz 

rad pedagogicznych zawiera załącznik nr 1. 
 

Wykres nr 1. Zmiana ilości form w latach 2009 – 2012. 

 

 

 

Wykres nr 2. Struktura i ilość zrealizowanych w ODN form doskonalenia w 2012 r. 
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Wykres nr 3. Zmiana liczby uczestników w szkoleniach w latach 2008 – 2012. 
 

 

 
Wykres nr 4. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych rodzajach szkoleń. 

Liczba uczestników ( razem  12482 osób)
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Konferecje Granty Kuratora Spotkania z wydawcami
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4. Ewaluacja form doskonalenia 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizuje ewaluację szkoleń, zgodnie 

z przyjętą w 2004 i zmodyfikowaną w 2010 roku procedurą w tym zakresie. Reguluje ona 

organizację tego procesu i tryb gromadzenia danych przy pomocy regularnie aktualizowanych 

narzędzi – ankiet ewaluacyjnych. Są one indeksowane, zatwierdzane przez Dyrektora 

i włączane do „Banku narzędzi”. Opracowywanie narzędzi, prowadzenie banku 

 i sporządzanie rocznych raportów należy do powołanego w 2004 r. Zespołu ds. ewaluacji 

szkoleń. 

Ewaluacja szkoleń w 2012 r. została wzbogacona o dane pozyskane po szkoleniach  

dla konkretnych rad pedagogicznych. Ich ocenę formułowali przedstawiciele szkół 

i placówek, w których się one odbyły. 

W 2012 r. poddano ewaluacji 175 form doskonalenia zrealizowanych w siedzibie 

ODN w Łomży: kursów i doskonalących, warsztatów i klubów zrealizowanych w siedzibie 

ODN w Łomży. W tym badaniu zebrano informacje zwrotne od 3398 osób, to jest 87% 

spośród 3907 wszystkich uczestników tych szkoleń. Grupa ta jest zróżnicowana pod 

względem cech socjo-demograficznych. Prezentuje to poniższa analiza. Nie wszyscy badani 

dokładnie wypełniali metryczki, stąd pewne odstępstwa w wielkościach dotyczących 

poszczególnych kategorii. 

a) Płeć 

Nauczyciele, którzy wypełnili ankiety to: 2962 kobiet i 436 mężczyzn. 

Wykres 1. Płeć uczestników badania ewaluacyjnego (N-3398). 

 

 Przewagę stanowiły kobiety – 87 %. Jest to sytuacja typowa, bo po pierwsze 

obiektywnie ich udział w populacji kadr pedagogicznych też jest przeważający, a po drugie 

w badanych formach uczestniczyły głównie osoby płci żeńskiej, co odzwierciedlają dane 

statystyczne ODN dotyczące uczestników szkoleń w 2012  r. 
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b) Staż zawodowy 

W ankietowaniu wzięło udział 362 nauczycieli ze stażem mniejszym niż 5 lat, 1001 

osób ze stażem między 5 – 15 lat i 1971 ze stażem powyżej 15 lat. 

Wykres 2. Staż pracy uczestników badania (N-3334). 

 

Najwięcej badanych - 59% to osoby, które pracują więcej niż 15 lat. Mniejsza liczba 

nauczycieli – 30% ma staż w przedziale 15 – 5 lat, a najmniejsza - 11% legitymuje się stażem 

jeszcze krótszym. Doskonalenie w formie zewnętrznych szkoleń wybiera niewiele osób 

z niskim stażem, gdyż nie wymagają tego przepisy dotyczące awansu zawodowego. Ponadto 

ci nauczyciele są niedługo po ukończeniu studiów i koncentrują się na poznawaniu specyfiki 

miejsca pracy i tworzeniu warsztatu pracy. 

c) Status zawodowy 

Ankietowani mają następujące stopnie awansu zawodowego: nauczyciela stażysty 242 

osoby, nauczyciela kontraktowego 611 osób, nauczyciela mianowanego 862 i nauczyciela 

dyplomowanego 1672. 

Wykres 3. Stopień awansu zawodowego uczestników badania (N-3387) 

 



Sprawozdanie z działalności ODN w Łomży w 2012 r.    strona 40 

Najwięcej, bo prawie połowa, ankietowanych uczestników form doskonalenia 

zawodowego, organizowanych przez ośrodek, legitymuje się najwyższym stopniem awansu, 

o nadanie którego mogli sami wnioskować, nauczyciela dyplomowanego – 49%. Kolejnymi 

co do wielkości grupami są nauczyciele mianowani – 26% i kontraktowi – 18%. Najmniej 

liczna jest grupa stażystów – 7%. 

WYNIKI ANKIETOWANIA 

1. Ocena krótkich form doskonalenia zawodowego. 

Tabela 1. Średnie ocen badanych aspektów krótkich form doskonalenia w 2012 r. 

Aspekt oceny Średnia arytm. 

Przydatność treści 5,56 

Sposób prowadzenia zajęć 5,63 

Materiały szkoleniowe 5,52 

Warunki szkolenia 5,55 

Zaspokojenie potrzeb uczestników 5,49 

2. Zamiary dotyczące sposobu wykorzystania udziału w szkoleniach 

 Realizacja na lekcjach poznanych treści - 1937 wyborów. 

 Wykorzystanie wskazówek dotyczących dokumentacji pracy - 1683 wybory. 

 Adaptacja otrzymanych materiałów - 2382 wybory. 

 Inne wskazało 88 osób. Było to prowadzenie szkoleń w ramach WDN. 

Wykres 4. Planowane wykorzystanie udziału w szkoleniach. 

 

Uwaga: Ankietowani mogli wybierać różne odpowiedzi, dlatego wyniki nie sumują się. 
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Najwięcej osób 70,1% chce wykorzystać otrzymane materiały, ponad połowa 57% 

uwzględni wskazówki związane z dokumentowaniem swojej pracy, a około połowa 49,5% 

treści merytoryczne w trakcie zajęć edukacyjnych. Bardzo niski odsetek badanych 2,59% 

przekaże informacje podczas samokształceniowych rad pedagogicznych. 

3. Oczekiwania dotyczące aktualnej oferty ODN 

Uzyskane odpowiedzi zostały pogrupowane, typowe wyrażenia, używane przez 

ankietowanych, zapisane są kursywą. 
 

Dydaktyka przedmiotowa: dostosowanie programów nauczania do specyfiki szkoły; nowa 

podstawa programowa kształcenia ogólnego; podstawa programowa katechezy; materiały 

dotyczące katechezy przedszkolnej; konstruowanie planów nauczania dla zawodu; 

monitorowanie wdrożenia podstawy programowej nauczania w zawodzie; tworzenie 

programu nauczania dla zawodu; planowanie pracy na lekcjach przyrody (II, IV etap 

edukacyjny); wykład specjalisty z określonego tematu np. z genetyki; podsumowanie prac 

klasowych; doświadczenia nauczyciela przyrody; zajęcia terenowe; zajęcia z edukacji 

matematycznej w wychowaniu przedszkolnym; pomiar sprawności fizycznej ; zwolnienie z w-

f; wpływ wysiłku na organizm; planowanie pracy nauczyciela w-f wynikające z nowej 

podstawy programowej; ocenianie na lekcjach w-f; pomiar dydaktyczny; kontynuacja 

doskonalenia TOC; kreatywne metody nauczania; innowacyjne metody w pracy z dziećmi; 

metody aktywizujące. 
 

Szkolenia dotyczące przedmiotów artystycznych: kurs kwalifikacyjny z przedmiotu sztuka; 

zajęcia z arteterapii; emisja głosu; szkolenia z tańców dla wczesnych etapów edukacyjnych; 

zajęcia artystyczne nie tylko z papieru, dalsze warsztaty plastyczne (wiele razy); zajęcia 

muzyczno taneczne, piosenki i układy od podstaw dla dzieci w wieku przedszkolnym; 

warsztaty teatralne; tańce i zabawy ruchowe; zajęcia taneczne w przedszkolu; warsztaty 

z filcowania; warsztaty ; związane ze świętami i uroczystościami; ozdoby wielkanocne; 

warsztaty z rytmiki; warsztaty plastyczne ze słomy; zajęcia plastyczne w przedszkolu; 

kontynuacja warsztatów z arteterapii; tańce integracyjne w kręgu. 
 

Języka polskiego i języków obcych: redagowanie rozprawki; praca z fragmentami tekstu 

lektur; propozycje opracowania lektur do nowej podstawy programowej; opracowanie 

lektury „Dynastia Miziołków”; przygotowanie uczniów do konkursu z języka polskiego; 

programy i podręcznik; opracowanie nowych lektur (ponadgim); biblioterapia; arcydzieła nie 

dość znane; szkolenia dla nauczycieli języków obcych z podziałem na poziomy i języki; 

nauczanie języka angielskiego w przedszkolu; opracowanie programu języka obcego 

zawodowego; formy wypowiedzi pisemnej na egzaminie; gry i zabawy na lekcjach języka 

angielskiego. 
 

Zdobywania nowych kwalifikacji i uprawnień: Studia podyplomowe z arteterapii; 

logopedii; kurs kwalifikacyjny z przedmiotu sztuka; kurs kinezjologii edukacyjnej; kurs na 

trenera siatkówki; kurs specjalizacja z w-f; kursy instruktorskie z różnych dyscyplin 

sportowych. 
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Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, więcej szkoleń z zakresu pedagogiki 

specjalnej; więcej zajęć organizowanych z myślą o dzieciach niepełnosprawnych w stopniu 

umiarkowanym i znacznym; szkolenia do pracy z uczniami z autyzmem; praca z dziećmi 

niepełnosprawnymi w stopniu głębokim; praca z uczniem agresywnym; praca logopedy 

z uczniem niepełnosprawnym; wspomaganie ucznia z dysfunkcjami w szkole 

ponadgimnazjalnej; praktyczna wiedza o wypełnianiu IPET, KIPU, PDW; praca 

z przedszkolakami mającymi trudności z adaptacją; wyrównywanie braków w zakresie 

edukacji matematycznej; diagnoza potrzeb ucznia; praca z uczniem zdolnym; specjalne 

potrzeby edukacyjne uczniów; jak oceniać dyslektyków; sposoby radzenia sobie z przemocą; 

rozwiązywanie konfliktów; praca z uczniem słabym i jego motywowanie; dyskalkulia. 
 

Technologie informacyjno-komunikacyjne: programy komputerowe; praca w programie 

MOL; praca z komputerem w klasach I – III; program Excel w SP; nowoczesne metody 

nauczania z wykorzystaniem komputerów z oprzyrządowaniem; grafika komputerowa. 
 

Organizacja i zarządzanie placówką oświatową: Prawo oświatowe; prawa i obowiązki 

rodziców wobec szkoły; program wychowawczy szkoły; regulamin funduszu socjalnego; 

narzędzia do wykorzystania w nadzorze pedagogicznym; opracowanie projektu 

i narzędzi ewaluacji wewnętrznej; szkolenie na temat zmian; diagnoza przedszkolna. 
 

Inne: pierwsza pomoc; metody szybkiego czytania; spotkania z przedstawicielami 

wydawnictw; wsparcie nauczyciela w kontekście przepisów prawa oświatowego i ich 

interpretacji; dokumentowanie pracy pedagoga szkolnego; wychowanie moralne. 
 

Organizacja doskonalenia: dużo zajęć warsztatowych, praktycznych. 

 

II. Ocena kursów kwalifikacyjnych 

Poddano ewaluacji 4 kursy kwalifikacyjne, w których uczestniczyły 73 osoby, w tym 68 

kobiet i 5 mężczyzn. 

Ankiety ewaluacyjne zwróciły 73 osoby – to jest 100% uczestników. 

W ankietowaniu wzięli udział nauczyciele z różnym stażem: 

 9 osób z mniejszym niż 5 lat, 

 29 osób między 5 – 15 lat, 

 35 osób powyżej 15 lat. 

Ankietowani posiadają różny status zawodowego: 

 3 osoby stopień nauczyciela stażysty,  

 12 osób kontraktowego  

 15 osób mianowanego 

 43 osób dyplomowanego. 

Szczegółowa analiza danych ilościowych dała następujące wyniki. 
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Tabela 2. Średnie ocen badanych aspektów realizacji kursów kwalifikacyjnych w 2012 r. 

Aspekt oceny Średnia arytm. 

Stopnień realizacji programu kursu 5,9 

Przydatność zawodowa zdobytej wiedzy 5,8 

Przydatność zawodowa materiałów z kursu 5,8 

Wpływ atmosfery zajęć na uczenie się 5,9 

Spełnienie oczekiwań w zakresie warunków szkolenia 5,8 

Sprawność organizacyjna kierowników kursów 5,9 

Wnioski i sugestie uczestników, co należałoby zmienić lub udoskonalić w przyszłych 

edycjach kursu 

Uczestnicy badania udzielili następujących odpowiedzi: 

- aby pewne partie materiału były opracowywane samodzielnie przez uczestników kursu, 

- przeznaczyć więcej czasu na zagadnienia trudniejsze. 

III. Ocena szkoleń dla rad pedagogicznych 

Na mocy decyzji Dyrektora ODN od roku szkolnego 2011/2012 ewaluacji poddawano 

szkolenia dla rad pedagogicznych. Zamawiający wypełniał jedną ankietę ewaluacyjną w 

imieniu wszystkich uczestników formy doskonalenia. Ponadto w tym narzędziu gromadzenia 

danych w okresie od października 2011 do maja 2012 r. znajdowało się pytanie o oczekiwania 

w zakresie doskonalenia, gdyż w ten sposób dokonywano w danym okresie bieżącej diagnozy 

potrzeb klientów ośrodka. Odpowiedzi na to pytanie zestawiono oddzielnie w raporcie, który 

był przedstawiony na naradzie konsultantów w połowie maja. Wnioski wykorzystano 

w procesie projektowania oferty szkoleniowej na okres IX-XII 2012 r. Narzędzie było 

modyfikowane i od września do grudnia dotyczyło wyłącznie oceny (ewaluacji) 

przeprowadzonego szkolenia. W niniejszym raporcie przedstawione są wyniki analizy 

wszystkich zebranych danych. 

W 2012 r. łącznie poddano ewaluacji 82 szkolenia rad pedagogicznych. Analiza 

danych pozwoliła sformułować wnioski. 

Tabela 3. Zestawienie średnich ocen badanych aspektów realizacji szkoleń dla rad 

pedagogicznych w 2012 r. 

Aspekt oceny Średnia arytm. 

Stopień realizacji celów 5,9 

Uwzględnienie sugestii zamawiającego 5,9 
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Sposób prowadzenia zajęć 5,9 

Materiały szkoleniowe 5,8 

Atmosfera pracy 5,8 

Przydatność w realizacji zadań szkoły/placówki 5,9 

Dyrektorom najbardziej na szkoleniach dla RP odpowiadało: 

 Problematyka: zakres tematyczny; przydatność tematu; możliwość wykorzystania 

w praktyce szkolnej, duża ilość propozycji do wykorzystania; możliwość korelacji teorii 

z praktyką; odwoływanie się do rzeczywistych sytuacji szkolnych w kontekście 

realizowanej tematyki; praktyczne wskazówki dotyczące poszczególnych przypadków; 

 Styl pracy prowadzącego: sposób prowadzenia szkolenia/ zajęć; jasny, przystępny, 

zrozumiały sposób prowadzenia; kompetencja prowadzącego; rzeczowość i tempo pracy; 

zaangażowanie i profesjonalizm prowadzącej; otwartość na dyskusję; przyjazna 

atmosfera. 

 Jakość materiałów szkoleniowych: praktyczne wykorzystanie zaprezentowanych 

materiałów, szkolenie oparte na materiałach pomocniczych. 

Formy doskonalenia umiejętności zawodowych, które zdaniem dyrektorów, powinna 

zapewnić kolejna oferta ODN w Łomży: 

a) Dla dyrektorów szkół/ placówek: monitorowanie realizacji podstawy programowej; 

wykorzystanie obserwacji w nadzorze pedag.; wykorzystanie wyników ewaluacji; fundusz 

socjalny w szkole podstawowej; zmiany w prawie oświatowym; organizacja pracy 

zespołów zadaniowych; aktualności w prawie oświatowym; plan nadzoru pedagogicznego 

– planowanie zadań pod kierunki polityki oświatowej państwa 

b) Dla nauczycieli przedmiotów: planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową 

w szkołach ponadgimnazjalnych; fobie szkolne; twórczo, aktywnie i skutecznie -czyli jak 

doskonalić warsztat współczesnego nauczyciela; nowa podstawa programowa w klasie I – 

IV; pomiar dydaktyczny, ewaluacja wewnętrzna; realizacja nowej podstawy programowej 

c) Dla wychowawców klas i pedagogów szkolnych: integracja emocjonalna- jej wpływ na 

stosunki między wychowawcą a wychowankiem; jak pomóc dzieciom zaniedbanym 

wychowawczo; diagnoza wychowawcza/ zespołu klasowego; współpraca z rodzicami. 

Forma dostępu do oferty form doskonalenia najbardziej odpowiadająca dyrektorom. 

Ankietowani mogli wskazywać więcej niż jedną opcję odpowiedzi. Tabela przedstawia 

wybory wg stopnia atrakcyjności form udostępniania oferty w 2012 r. 

Tabela 4. Atrakcyjność form dostępu do oferty ODN w Łomży. 

Forma dostępu do oferty Atrakcyjność 

Strona internetowa  81% 
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Informator  63% 

Newsletter na adres szkoły  0,15% 

Zdecydowanie najwygodniejszym dla dyrektorów źródłem informacji o aktualnej 

ofercie ODN jest strona internetowa. 

Podsumowanie: 

 Ocena wszystkich rodzajów form i wszystkich badanych aspektów ich realizacji jest 

bardzo wysoka – w sześciostopniowej skali średnie są zawsze znacznie powyżej 5. 

 Oczekiwany dostęp do oferty ODN jest zgodny z praktyką ośrodka, przeważa tradycyjne 

formy: strona internetowa i broszura. 

 Oczekiwania w zakresie form doskonalenia dotyczą warsztatowej formy. 

 Potrzeby w zakresie problematyki szkoleń wiążą się z aktualnymi zmianami 

i podstawowymi kierunkami polityki oświatowej. 

5. Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym 

Zrealizowane działania: 

Konsultanci Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, przygotowując i realizując 

różnego rodzaju formy, współpracują z licznymi instytucjami i organizacjami regionalnymi 

oraz o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. W 2012 r. były to następujące 

organizacje i instytucje: 

 Podlaskie Kuratorium Oświaty 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży  

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, Suwałkach i Ostrołęce  

 Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonych i 

Niepełnosprawnych „Edukator” 

 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 

 Biuro Edukacji Publicznej IPN Oddział w Białymstoku 

 Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie 

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Długoborzu 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Białymstoku 

 Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży 

 Diecezjalne Radio „Nadzieja” 

 Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży 

 Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku 

 Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży 

 Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Łomży,  

 Wydziały katechetyczne: Białystok, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Ełk, Drohiczyn, 

Katowice, Kielce, Radom, Kraków, Koszalin, Lublin, Łowicz, Przemyśl, Szczecin, 

Tarnów, Warszawa, Zamość 



Sprawozdanie z działalności ODN w Łomży w 2012 r.    strona 46 

 Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie, 

 Instytur Yad Vashem 

 Europejskie Centrum Wergelanda 

 Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

 Ministerstwo Edukacji i Nauki Gruzji 

 Centrum Nauki Kopernik 

 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 

 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 Uniwersytet Śląski 

 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie 

 PEDAGOGIUM – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 

 Wydawnictwa pedagogiczne: „Biblos” w Tarnowie, Nowa Era, Miesięcznik 

„Katecheta”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., RAABE. 

Podsumowanie: 

Kluczowym celem współpracy podejmowanej przez konsultantów różnymi organizacjami 

i instytucjami działającymi na rzecz oświaty jest poszerzanie swojej wiedzy, zdobywanie 

nowych umiejętności i wymiana doświadczeń, aby zapewnić jak najlepszą realizację oferty 

doskonalenia. Dzięki tej współpracy są też pozyskiwani wykładowcy i specjaliści, którzy 

realizują zajęcia w ramach oferty ośrodka. 
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6. Udział konsultantów w doskonaleniu zawodowym i projektach edukacyjnych 

Lp. Temat Liczba 

godzin 

Organizator szkolenia 

Zbigniew Kossakowski 

1.  III Ogólnopolska Konferencja 

dla dyrektorów szkół „Zmiany w 

organizacji pracy szkoły w 2012 roku, 

ruchy kadrowe, dokumentacja 

wewnętrzna” 

8 Miesięcznik „Dyrektor 

Szkoły” 

2.  Cykl szkoleń dla Szkolnych 

Organizatorów rozwoju Edukacji 

112 PM Group Zubrycki, 

Panasewicz Sp.J., na 

zlecenie ORE 

3.  Ekspert komisji egzaminacyjnej i 

kwalifikacyjnej 

40 ORE 

Janina Arcimowicz 

4.  III Ogólnopolska Konferencja 

dla dyrektorów szkół „Zmiany w 

organizacji pracy szkoły w 2012 roku, 

ruchy kadrowe, dokumentacja 

wewnętrzna” 

8 Miesięcznik „Dyrektor 

Szkoły” 

5.  Nowa rola placówek doskonalenia – 

wspomaganie szkół 

30 ORE 

Jolanta Boryszewska 

6.  Transdyscyplinarne seminarium badań 

jakościowych 

24 Uniwersytet Marii Curie – 

Skłodowskiej  

7.  Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie. 

Procedura „Niebieskiej Karty”  

8 Państwowa Wyższa Szkoła 

Informatyki i 

Przedsiębiorczości w Łomży 

8.  Dziecko – młodzież – rodzina jako 

adresaci pomocy psychopedagogicznej i 

socjalnej 

12 Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

9.  Różnorodność form spółdzielczości we 

współczesnym świecie. Tradycja a 

nowoczesność 

24 Państwowa Wyższa Szkoła 

Informatyki i 

Przedsiębiorczości w Łomży 

Dorota Dąbrowska 

10.  Nauczyciel wobec wyzwań 

współczesności. Nowoczesne modele 

kształcenia pokolenia Internetu i globalnej 

komunikacji” 

4 Grupa Edukacyjna MAC 

11.  Cykl szkoleń dla Szkolnych 

Organizatorów rozwoju Edukacji 

112 PM Group Zubrycki, 

Panasewicz Sp.J., na 

zlecenie ORE 

Maria M. Ferenc 

12.  Ewaluacja i podstawa programowa 22 ORE w Dębem 

13.  „Nowa podstawa programowa w szkołach 

ponadgimnazjalnych” 

6 SODMiDN w Łomży 

14.  „Otwarte zasoby edukacyjne w 

perspektywie informacji pedagogicznej” 

10 ORE w Sulejówku 
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15.  Szkolenia dla trenerów SORE 6 Warszawa 

16.  Nauczycielskie popołudnia z Kopernikiem 16 Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie 

17.  Konferencja „Laboratorium Kreatywnego 

Nauczyciela” 

6 Zakład Psychopedagogiki 

Kreatywności Akademii 

Pedagogiki Specjalnej w 

Warszawie 

18.  „Sześciolatek w szkole. Organizacja i 

realizacja procesu dydaktyczno-

wychowawczego w wychowaniu 

przedszkolnym i edukacji 

wczesnoszkolnej” 

11 ORE w Sulejówku 

19.  Szkolenia SORE realizowane w ramach 

projektu "System doskonalenia 

nauczycieli oparty na ogólnodostępnym 

kompleksowym wspomaganiu szkół" 

96 PM Group Zubrycki, 

Panasewicz Sp.J., na 

zlecenie ORE 

20.  „Europejski Fundusz Społeczny dla 

edukacji – dla obszaru łomżyńskiego 

województwa podlaskiego”  

6 Departament EFS Urzędu 

Marszałkowskiego 

w Białymstoku 

21.  Szkolenie nt. konkursu 3.5 z EFS 6 ORE w Warszawie 

22.  Bezpieczeństwo w szkole – perspektywa 

ewaluacyjna 

8 ORE w Warszawie 

Bożenna Kossakowska 

23.  Planowanie i organizacja procesu 

dydaktycznego w liceum 

ogólnokształcącym od r.sz.2012/2013 z 

uwzględnieniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych oraz 

edukacji medialnej w nauczaniu 

10 ORE w Warszawie 

24.  Szkolenie dla Szkolnych Organizatorów 

Rozwoju Edukacji 

112 PM Group Zubrycki, 

Panasewicz Sp.J., na 

zlecenie ORE 

Dorota Kozioł 

25.  Konferencja - Laboratorium myślenia – 

diagnoza nauczania przedmiotów 

przyrodniczych w Polsce. 

8 IBE w Warszawie 

26.  Szkolenie specjalistów przedmiotowych – 

matematyka – nowa podstawa 

programowa 

8 Wydawnictwo WSiP 

27.  Szkolenie z zakresu metodyki 

międzynarodowego programu 

edukacyjnego Odyseja Umysłu. 

 

18 ORE w Warszawie 

Danuta Lasek 

28.  Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej 

10 Wyd. Nowa Era 

29.  Udział w warsztatach i zajęciach 

otwartych Qvo vadis Edukacjo? 

6 Wyd. Didasco 
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30.  Konferencja naukowo-metodyczna 

Laboratorium Twórczego Nauczyciela 

6 Zakład Psychopedagogiki 

Kreatywności Akademii 

Pedagogiki Specjalnej 

w Warszawie 

Joanna Marek 

31.  Motywująca rola oceniania szkolnego 2 PG 1 w Łomży 

32.  Samorząd uczniowski jako doświadczenie 

aktywności obywatelskiej w szkole 

5 Fundacja Civis Polonus 

Danuta Momot 

33.  Laboratorium Twórczego Nauczyciela 6 Zakład Psychopedagogiki 

Kreatywności Akademii 

Pedagogiki Specjalnej 

w Warszawie 

34.  Praca zespołowa w szkole i placówce 16 ORE w Warszawie 

35.  Bezpieczeństwo w szkole perspektywa 

ewaluacyjna 

8 ORE w Warszawie 

36.  Pomoc psychologiczno pedagogiczna z 

Operonem 

8 OPERON w Gdańsku 

Elżbieta Osewska 

37.  Międzynarodowa Konferencja: 

Theologizing with Children  

15 University Loccum 

38.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: 

Toward Mutual Ground: Religious 

Pluralism in Educational Practice in Irish 

Schools 

8 Mary Immaculate College, 

University of Limerick 

39.  XV conference of European Forum for 

Religious Education in Schools, The 

teaching of religion and social cohesion in 

Europe. Proposals for the training of 

teachers, Madryt 

35 European Forum for 

Religious Education in 

Schools 

40.  Europejska Ekipa Katechetyczna (EEC) 

The Language and Languages of 

Catechesis 

50 University of Malta, 

Europejska Ekipa 

Katechetyczna 

41.  Międzynarodowa konferencja naukowa: 

Hledání nových metod výuky v katechezi / 

In Search of New Methods of Teaching in 

Catechesis 

10 Česká biskupská 

konferencje, Katechetická 

sekce 

42.  Międzynarodowa konferencja naukowa: 

The Powerful Learning Environments 

8 Charles University in Prague 

/Univerzita Karlova v Praze, 

Katolická teologická fakulta, 

Katedra pastorálních oborů 

43.  Konferencja Wykładowców Katechetyki 20 Stowarzyszenie 

Wykładowców Katechetyki 

44.  Współpraca rodziny i szkoły w procesie 

integralnego wychowania młodego 

pokolenia. 

8 Towarzystwo św. Franciszka 

Salezego 

45.  Passing on Faith in the Year of Faith: The 

role of parents and grandparents 

10 Catholic Trust for England 

& Wales 
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46.  VII naukowa konferencja katechetyczna: 

Współpraca rodziny i szkoły w procesie 

wychowania 

6 Wydział Teologiczny Sekcja 

w Tarnowie, UPJPII Kraków 

47.  Łomżyńskie Dni Społeczne, Rodzina 

pierwszym miejscem przekazywania wiary 

6 Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich  

Jadwiga Pieczywek 

48.  Matura z matematyki  w 2015 roku na 

poziomie rozszerzonym – szczegółowa 

analiza wybranych nowych treści 

w podstawie programowej 

14 CKE w Warszawie 

49.  Szkolenie przewodniczących zespołów 

sprawdzających egzamin maturalny 

z matematyki 

6 OKE w Łomży 

50.  Szkolenie w zakresie e-oceniania 8 OKE w Łomży 

Iwona Puciłowska 

51.  Nowa podstawa programowa kształcenia 

w zawodach - szkolenie kaskadowe 

12  

52.  System doskonalenia nauczycieli oparty 

na ogólnodostępnym kompleksowym 

wspomaganiu szkół 

4  

53.  Projektowanie programów nauczania dla 

zawodu – kurs doskonalący 

80  

Marzena Rafalska 

54.  Edukacja i pamięć. 35 ORE, Yad Vashem, Ośrodek 

Kształcenia Podyplomowego 

Nauczycieli we Lwowie/ 

Lwów 

55.  Seminarium “Edukacja i pamięć” Rok 

2012 rokiem Janusza Korczaka 

31 ORE Sulejówek 

56.  Letnia Akademia Demokracji 

przygotowanie programu MEN/ORE 

i Rady Europy 

24 ORE/MEN Sulejówek 

57.  Edukacja o obywatelska i oprawach 

człowieka zadaniem całej szkoły. 

16 ORE Sulejówek  

58.  Zachować Pamięć - konferencja 9 ORE/MEN Warszawa 

59.  Zachować Pamięć - warsztaty 18 ORE Sulejówek 

60.  Studia podyplomowe Life Coaching 140 Collegium Civitas, 

Warszawa 

61.  Z przeszłością w przyszłość. Jak uczyć o 

Holokauście. 

6 Urząd Marszałkowski/ 

Białystok 

62.  Edukacja obywatelska i edukacja o 

prawach człowieka zadaniem wszystkich 

nauczycieli. 

6 ORE/Warszawa 

63.  Seminarium dla edukatorów z Polski i 

Ukrainy 

90 ORE, Yad Vashem, Ośrodek 

Kształcenia Podyplomowego 

Nauczycieli we Lwowie, 

Jerozolima 

Jolanta Šimon 
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64.  Nowe zasady finansowania i wytyczne 

w zakresie kwalifikowalności wydatków 

obowiązujących od 1.01.2012 

w projektach dofinansowywanych 

w ramach POKL 

7 Regionalny Ośrodek EFS w 

Łomży 

65.  Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji 112 PM Group Zubrycki, 

Panasewicz Sp. J. na 

zlecenie ORE 

66.  Trener programu Odyseja Umysłu 20 Odyseja Umysłu, MEN 

67.  Uczitel russkovo języka v klasie Russkovo 

mira 

30 Fundacja Russkij Mir 

 

68.  Modelowa organizacja pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniom 

ze SPE 

szkolenie on-

line 

Akademia ortograffiti 

Hanna Waszkiewicz 

69.  Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie. 

Procedura „Niebieskiej Karty” 

8 Państwowa Wyższa Szkoła  

Informatyki i 

Przedsiębiorczości w Łomży 

70.  Edukacja seksualna, ale jaka? 6 Polskie Stowarzyszenie 

Nauczycieli i 

Wychowawców oraz Polskie 

Stowarzyszenie Obrońców 

Życia człowieka 

71.  Nowe wyzwania w wychowaniu 

i profilaktyce 

7 Ośrodek Rozwoju Edukacji 

w Warszawie 

Bożena Zgrzywa 

72.  1. Historia guberni łomżyńskiej 

2. NSZZ „Solidarność” w regionie 

Łomżyńskiem w latach 1980 - 1989 

4 Łomżyńskie Bractwo 

Historyczne 

73.  17 września 1939 r. Sprawa katyńska 2 BEP Oddział IPN Białystok 

74.  Szkolenie na platformie e-learningowej 

OKE w Łomży dotyczące zasad oceniania 

egzaminu maturalnego z języka polskiego 

– pisemnego i ustnego 

4 OKE w Łomży 

75.  Szkolenie dla egzaminatorów pisemnego 

egzaminu maturalnego z języka polskiego 

4 OKE w Łomży 

Razem: 1566godzin  

 

W 2012 r. konsultanci ODN uczestniczyli w regionalnych, ogólnopolskich 

i międzynarodowych przedsięwzięciach, poszerzając swój dorobek i rozwijając kompetencje: 

Dorota Dąbrowska – Ogólnopolski Projekt „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”, 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, marzec - kwiecień 2012. Ogólnopolski Projekt 

„Modernizacja egzaminu maturalnego”, Centralna Komisja Egzaminacyjna, marzec - 

kwiecień 2012 
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Elżbieta Osewska- Międzynarodowy projekt realizowany w Irlandii „Toward Mutual 

Ground: Religious Pluralism in Educational Practice in Irish Schools”, University of 

Limerick, marzec 2012 - kwiecień 2013 

Jadwiga Pieczywek- Ogólnopolski Projekt „Budowa banków zadań”, Centralna Komisja 

Egzaminacyjna, marzec - kwiecień 2012 

Marzena Rafalska i Jolanta Šimon - Międzynarodowy projekt realizowany w Gruzji 

projektów : „Jakość edukacji przedszkolnej – wsparcie samorządów lokalnych w Gruzji”, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, SOSPPiN „Edukator” Program RITA, marzec – 

grudzień 2012. Międzynarodowy projekt realizowany w Gruzji „Kompleksowe wsparcie 

dzieci w strefie konflikty – ośrodek przedszkolny w Khurcha", Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych RP, SOSPPiN „Edukator” Program RITA, czerwiec - grudzień 2012 

Marzena Rafalska – Międzynarodowy projekt realizowany w Ukrainie  „Demokracja 

w twojej głowie”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, SOSPPiN „Edukator” Fundacja 

“Wiedzieć jak”, czerwiec - grudzień 2012. Międzynarodowy projekt „Letnia Akademia 

Demokracji” (program dla dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli NGO z krajów 

Partnerstwa Wschodniego), Ośrodek Rozwoju Edukacji, luty - lipiec 2012 

Maria M. Ferenc i Dorota Dąbrowska –Ogólnopolski program „Nowa rola placówek 

doskonalenia nauczycieli” – maj-grudzień 2012 

Maria M. Ferenc - Ogólnopolski Projekt „Pilotaż nowych egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe” – recenzje pomiarowe zestawów egzaminacyjnych, Centralna 

Komisja Egzaminacyjna – maj-październik 2012. Projekt systemowy: „System doskonalenia 

nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, Poddziałanie 

3.3.1, Priorytet III PO KL realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – trener 

w szkoleniach SORE. 

7. Ważne działania ODN w 2012 roku 

Przygotowano i zrealizowano programy doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych, pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły, 

pracowników merytorycznych ośrodków doskonalenia i doradztwa metodycznego, 

nauczycieli i innych pracowników oświaty. Stworzono możliwość wymiany doświadczeń 

i poszukiwania rozwiązań w zakresie realizacji zadań wynikających z kierunków polityki 

oświatowej państwa wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej, priorytetów 

Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz obowiązującego prawa oświatowego, m.in. 

 Forum Dyrektorów Szkół i placówek Oświatowych zorganizowane przy współudziale 

Podlaskiego Kuratorium Oświaty na temat: „Jak podsumować zadania realizowane 

w ramach nadzoru pedagogicznego?”. W dyskusji  udział wzięli: Wiesława Ćwiklińska, 

Dorota Szymonowicz, Romuald Mazur, Zbigniew De Mezer. 

 Wojewódzkie konferencje z honorowym patronatem i we współpracy z Podlaskim 

Kuratorem Oświaty m.in. „Potencjały i pułapki ewaluacji w praktyce szkolnej”, w której 
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udział wzięli: wicekurator Wiesława Ćwiklińska, prof. Leszek Korporowicz, Sylwia 

Jaskuła, Cezary Kocon, Dorota Szymonowicz.. 

 

Opracowano i zrealizowano programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, 

przekazując nowości metodyczne i merytoryczne, zapoznając z rozwiązaniami praktycznymi 

zmian wprowadzanych w MEN. 

 Forum dyskusyjne, zorganizowane po raz pierwszy, dla nauczycieli bibliotekarzy 

na temat: Nowoczesna biblioteka szkolna” dla 102 nauczycieli. W forum udział wzięli: 

dr Renata Piotrowska (UW), dr Dorota Grabowska (UW), mgr Renek Mendruń 

(Biblioteka Narodowa). 

 Studia Podyplomowe „Socjoterapia” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą 

Informatyki i Przedsiębiorczości  w Łomży kierowane do nauczycieli wszystkich typów 

placówek oświatowych. 

 Studia Podyplomowe „Diagnoza i Terapia Pedagogiczna’ we współpracy z Wyższą 

Szkołą Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie. 

 Konferencja dla katechetów, doradców metodycznych ds. katechezy, pracowników 

naukowych nt. „Współpraca rodziny i szkoły: iluzja czy rzeczywistość?”, zorganizowana 

we współpracy  z Wydziałem Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej 

w Łomży, 

 Międzynarodowa wymiana doświadczeń dotyczących edukacji obywatelskiej 

i aktywizacji społeczeństw lokalnych- Realizacja w Gruzji projektów : „Jakość edukacji 

przedszkolnej – wsparcie samorządów lokalnych w Gruzji” i „Kompleksowe wsparcie 

dzieci w strefie konflikty – ośrodek przedszkolny w Khurcha",  organizowanych przy 

współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, SOSPPiN „Edukator”. 

 Międzynarodowa wymiana doświadczeń dotyczących edukacji obywatelskiej i edukacji 

o prawach człowieka, Realizacja w Ukrainie projektu „Demokracja w twojej głowie”, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP,  SOSPPiN „Edukator” Fundacja “Wiedzieć jak”. 

 

Ważnym wydarzeniem było też przystąpienie ODN do programu ORE Nowa rola 

placówek doskonalenia i udzielanie kompleksowego wsparcia rozwoju szkoły dwóm 

placówkom: Gimnazjum nr 9 w Łomży i Liceum Katolickiemu w Łomży. 

 

Udział w realizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. 

Konsultanci: B. Kossakowska, J. Pieczywek, M.M. Ferenc aktywnie uczestniczyli 

w opracowaniu strony merytorycznej konkursów. Obowiązkiem konsultantów ODN było 

recenzowanie  kolejno: zakresu treści i wykazu lektur, narzędzi na poszczególne etapy 

konkursu (testy wraz ze schematami punktowania). 

Inne dodatkowe zadania zrealizowane przez konsultantów: 

 Przewodniczenie  komisji egzaminacyjnej na ustnym egzaminie maturalnym z języka 

polskiego w Liceum Sztuk Plastycznych przez konsultanta Dorotę Dąbrowską. 
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 Przygotowanie tekstu dyktanda na finał VIII edycji Konkursu Mistrz Ortografii Szkół 

Podstawowych Miasta Łomży pod patronatem Prezydenta miasta Łomży przez 

konsultanta Joannę Ewę Szkop. 

 Zorganizowanie rejonowego etapu ogólnopolskiego konkursu chemicznego 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z Uniwersytetem Toruńskim 

przez konsultanta Dorotę Kozioł. 

 Pełnienie funkcji przewodniczącej przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego 

sprawdzającego prace z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji majowej 2012 

przez konsultanta Jagodę Pieczywek. Zakwalifikowanie się jako sędzia kompetentny 

zadań egzaminacyjnych w projekcie CKE-EFS Budowa banków zadań. 

 Prowadzenie szkoleń w projektach ORE (w tym w projektach międzynarodowych) 

w ramach współpracy z ORE przez konsultanta Marzenę Rafalską. Uczestniczenie 

w przekazywaniu doświadczeń dotyczących edukacji o Holokauście kolegom 

z ukraińskich ośrodków doskonalenia. 

 Ocenianie pracy nauczycieli jako ekspert w ramach współpracy z Biurem Rzecznika 

Praw Dziecka przez konsultanta Marzenę Rafalską. 

 Zaprezentowanie edukacji religijnej w Polsce podczas 10 międzynarodowych, 

europejskich konferencji naukowych przez konsultanta Elżbietę Osewską. Powołanie 

koleżanki na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej przez Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. 

Podsumowanie: 

W 2012 roku zorganizowano liczne i ważne przedsięwzięcia. Konsultanci opracowali 

programy doskonalenia zawodowego uwzględniające potrzeby klientów ośrodka, 

przeprowadzili według nich różnorodne formy zajęć szkoleniowych, które nawiązywały 

do podstawowych kierunków polityki oświatowej i realizowały zamówienia Podlaskiego 

Kuratora Oświaty. 

8. Zakupy, remonty 

Remonty 

Lp. Remonty przeprowadzone przez jednostkę Wartość /zł/ 

1. Remonty razem 50954,80 

 

Zakupy 

Lp. Ważniejsze zakupy zrealizowane przez jednostkę Wartość /zł/ 

1.  Wyposażenie i sprzęt biurowy 10677,36 

2.  Sprzęt komputerowy i audio- video 33146,99 

 

 Data         Sprawozdanie sporządził 

Łomża 26.03.2013 r. 
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ZESTAWIENIA ZREALIZOWANYCH W 2012 R. FORM DOSKONALENIA 

 

Lp. Forma 
Liczba 

form godzin uczestników 

1. 
Kursy kwalifikacyjne zakończone 4 678 74 

Kursy kwalifikacyjne kontynuowane 3 196 86 

2. Kursy doskonalące 36 714 905 

3. Granty Podlaskiego Kuratora Oświaty 13 168 331 

4. Warsztaty 192 1703 4015 

 

RAZEM 248 3459 5411 

 

5. Szkolenia dla rad pedagogicznych 183 735 4382 

6. Konferencje 64 227 2552 

7. Spotkania z wydawnictwami 6 16 137 

 

RAZEM 253 978 7071 

 

OGÓŁEM 501 4437 12482 

 
 

KURSY DOSKONALACE ZREALIZOWANE W 2012 R. 

Nr formy Temat 
Organizator 

zajęć 
Liczba 
grup 

Liczba 
godzin 

Liczba 
uczest. 

Data 

KD-1 / 2012 

Zadania szkoły wynikające 
z rozporządzeń dotyczących 
pracy z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

Jolanta 
Boryszewska 

2 36 41 
12.01 - 

29.03.2012 

KD-3 / 2012 
Kurs instruktażowy 
dla kierowników wypoczynku 
dzieci i młodzieży  

Bożenna 
Kossakowska 

1 10 23 
18 - 

19.05.2012 

KD-4 / 2012 

Kurs instruktażowy 
dla kandydatów na 
wychowawców wypoczynku 
dzieci i młodzieży 

Bożenna 
Kossakowska 

2 72 101 
13.04. - 

22.04.2012 

ZAŁĄCZNIK NR 1 



Sprawozdanie z działalności ODN w Łomży w 2012 r.    strona 56 

KD-5 / 2012 Szkolenie okresowe BHP 
Bernard 
Zbigniew 
Kossakowski 

5 40 189 
27.02 - 

11.06.2012 

KD-7 / 2012 
Jak uczyć tańców 
towarzyskich? 

Jolanta Simon 1 24 28 
19.02 - 

18.03.2012 

KD-8 / 2012 
Konstruowanie i ewaluacja 
programu wychowania 
przedszkolnego 

Maria 
Magdalena 
Ferenc 

1 18 23 
19.02. - 

4.03.2012 

KD-9 / 2012 
Konstruowanie i ewaluacja 
programu edukacji 
wczesnoszkolnej 

Maria 
Magdalena 
Ferenc 

1 18 10 
18.02. - 

03.03.2012 

KD-10 / 2012 

Opracowanie przykładowych 
KIPU oraz PDW dla uczniów 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

Danuta Lasek 1 24 16 
03.02 - 

25.02.2012 

KD-11 / 2012 
Nauczyciele i wychowawcy 
wobec sekt 

Elżbieta 
Osewska 

1 24 21 
28.01 - 

8.02.2012r. 

KD-12 / 2012 
Konstruowanie programu 
nauczania matematyki 

Jadwiga 
Pieczywek 

1 18 11 
29.02 - 

28.09.2012 

KD-13 / 2012 

Planowanie kształcenia 
zawodowego w kontekście 
nowej podstawy programowej 
kształcenia w zawodach 

Iwona 
Puciłowska 

1 16 33 
3 - 

10.03.2012 

KD-14 / 2012 
Projektowanie stron 
internetowych w CMS 
JOOMLA 

Bożenna 
Kossakowska 

1 18 16 
06.03. - 

27.03.2012 

KD-15 / 2012 
Wykorzystanie platformy 
e-learningowej moodle w pracy 
dydaktycznej 

Bożenna 
Kossakowska 

1 18 15 
19.04 - 

15.05,2012 

KD-16 / 2012 

Jak opracować projekt 
ewaluacji wewnętrznej 
do wymagania 3.4 Rodzice są 
partnerami szkoły 

Jolanta 
Boryszewska 

1 24 18 
01.03 - 

20.03.2012 

KD-17 / 2012 

Jak opracować projekt 
ewaluacji wewnętrznej 
do wymagania 1.4 
Respektowane są normy 
społeczne 

Jolanta 
Boryszewska 

1 24 19 
13.04 - 

10.05.2012 
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KD-18 / 2012 
Wywiad i jego odmiany 
w ewaluacji wewnętrznej 

Maria 
Magdalena 
Ferenc 

1 18 17 
24.03 - 

14.04.2012 

KD-19 / 2012 

Szkolenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dla pracodawców i osób 
kierujących pracownikami 

Bernard 
Zbigniew 
Kossakowski 

2 32 17 
27.02 - 

11.06.2012 

KD-20 / 2012 Kurs kierowników wycieczek 
Zbigniew 
Bernard 
Kossakowski 

1 10 32 8, 13.11.12 

KD-22 / 2012 
Szkolenie okresowe z BHP 
dla nauczycieli i pracowników 
oświaty 

Zbigniew 
Bernard 
Kossakowski 

1 8 45 19.11.12 

KD-23 / 2012 
Od projektu do raportu 
ewaluacyjnego 

Janina 
Arcimowicz 

3 56 76 
27.09 - 

19.11.12 

KD-24 / 2012 

Jak opracować projekt 
ewaluacji wewnętrznej 
do wymagania 3.4. rodzice są 
partnerami szkoły 

Jolanta 
Boryszewska 

1 24 28 
2.10 -

30.10.12 

KD-25 / 2012 

Jak opracować projekt 
ewaluacji wewnętrznej do 
wymagania 2.1. - szkoła ma 
koncepcję pracy 
wychowawczej 

Jolanta 
Boryszewska 

1 24 31 7 - 28.11.12 

KD-26 / 2012 
Wykorzystanie programów 
komputerowych w ewaluacji 
wewnętrznej 

Bożenna 
Kossakowska 

1 30 10 
19.10 -
5.12.12 

KD-27 / 2012 
Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna w praktyce 
szkolnej 

Jolanta 
Boryszewska 

1 36 35 
19.09 - 

24.10.12 

KD-29 / 2012 
Tworzenie testu umiejętności 
z języka obcego 

Jolanta Simon 1 24 12 
3.10 - 

23.11.12 

KD-31 / 2012 Trener Odysei Umysłu 
Jolanta 
Boryszewska 

1 20 26 
12 - 

14.10.12 

KD-32 / 2012 
Rozwój edukacji przedszkolnej 
w Polsce - wizyta studyjna 

Marzena 
Rafalska 

1 48 12 
10.11 - 

17.11.12 

 

 
Razem 36 714 905 
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KRÓTKIE FORMY (FORUM DOSKONALENIA, KLUBY I WARSZTATY) 
ZREALIZOWANE w 2012r. 

 

Nr formy Temat 
Organizator 

zajęć 
Liczba 
grup 

Liczba 
godzin 

Liczba 
uczes. 

Data 

FD-1 / 2012 
Jak podsumować pracę w roku 
szkolnym 2011/2012 

Janina Arcimowicz 1 10 57 18.06.2012 

KL-1 / 2012 
Klub kreatywnego nauczyciela 
wychowania fizycznego 

Hanna Waszkiewicz 1 9 19 
9.02 - 

22.03.2012 

KL-3 / 2012 Klub zarządzania młodego dyrektora Janina Arcimowicz 1 15 8 
06.03 - 

15.05.2012 

KL-4 / 2012 
Klub Nauczycieli Wychowania 
Przedszkolnego 

Maria Magdalena 
Ferenc 

1 16 11 
24.02 - 

18.05.2012 

KL-5 / 2012 
Klub polonisty. Jak uczyć lepiej  
i nauczać skuteczniej 

Joanna Szkop 1 6 11 08.02.2012 

KL-6 / 2012 
Klub aktywnego matematyka. 
Kontynuacja formy 

Jadwiga Pieczywek 1 40 8 
11.01 - 

16.06.2012 

KL-7 / 2012 
Opracowanie narzędzi i dokumentów 
pomocnych w kształceniu uczniów 
niepełnosprawnych 

Danuta Momot 1 20 27 
15.02 - 

18.06.2012 

KL-8 / 2012 Klub kreatywnych katechetów Elżbieta Osewska 1 30 17 
17.02 - 

28.06.2012 

KL-9 / 2012 Klub aktywnego matematyka Jadwiga Pieczywek 1 40 8 
25.01 - 

20.06.2012 

KL-10 / 2012 Klub aktywnego germanisty Jolanta Simon 1 10 16 
01.03 - 

17.05.2012 

KL-11/ 2012 
Klub nauczycieli wychowania 
do życia w rodzinie 

Hanna Waszkiewicz 1 6 25 
12.03 - 

14.05.2012 

W-1 / 2012 
Pierwsza pomoc w szkole – Rola 
i zadania nauczyciela 

Iwona Puciłowska 1 12 24 
14.03 - 

21.03.2012 

W-2 / 2012 
Szkolne zasady oceniania 
na zajęciach wychowania fizycznego 

Hanna Waszkiewicz 1 8 33 16.03.2012 
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W-3 / 2012 Lider oświaty - kurs podstawowy 
Maria Magdalena 
Ferenc 

1 6 14 17.03.2012 

W-4 / 2012 Emisja głosu- pierwsza pomoc Dorota Dąbrowska  1 4 31 9.03.2012 

W-5 / 2012 
IV część KD-22 Od projektu – 
do raportu ewaluacyjnego 

Janina Arcimowicz 1 16 30 
14 - 

15.02.2012 

W-6 / 2012 

Narzędzia i dokumentowanie zadań 
wynikających z nadzoru 
pedagogicznego dyrektora 
szkoły/placówki oświatowej 

Janina Arcimowicz 2 16 49 
15.03 - 

16.03.2012 

W-7 / 2012 
Obowiązkowe obserwacje zajęć 
prowadzonych przez nauczycieli 
w procesie ewaluacji wewnętrznej 

Janina Arcimowicz 1 8 26 20.03.2012 

W-9 / 2012 
Jak opracować raport z ewaluacji 
wewnętrznej? 

Janina Arcimowicz 1 16 14 
17.04 - 

18.04.2012 

W-10 / 2012 
Analiza podejmowanych działań 
w ramach nadzoru pedagogicznego 
dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

Janina Arcimowicz 1 16 22 
21 - 

22.05.2012 

W-11 / 2012 

Zmiany organizacyjne w szkołach 
ponadgimnazjalnych zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie 
ramowych planów nauczania 

Bernard Zbigniew 
Kossakowski 

1 8 25 02.03.2012 

W-12 / 2012 

Tworzenie szkolnych planów 
nauczania w szkołach 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży, 
prowadzących kształcenie 
w zawodach 

Iwona Puciłowska 1 6 20 15.02.2012 

W-13 / 2012 Plastyka w przedszkolu 
Maria Magdalena 
Ferenc 

2 8 67 
17.02 - 

20.02.2012 

W-14 / 2012 
Programy komputerowe 
wspomagające nauczyciela 
wychowania przedszkolnego 

Maria Magdalena 
Ferenc 

2 12 30 
16.04 - 

18.04.2012 

W-15 / 2012 
Szmaciane ekspresje - warsztaty 
artystyczne 

Maria Magdalena 
Ferenc 

2 8 43 
20 - 

23.04.2012 

W-16 / 2012 
Podróże dalekie i bliskie – tańce 
i zabawy z różnych stron świata 

Maria Magdalena 
Ferenc 

1 10 34 24.03.2012 

W-17 / 2012 
Techniki arteterapii w pracy 
z dziećmi w wieku przedszkolnym 

Danuta Lasek 1 8 31 4.03.2012 
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W-19 / 2012 
TOC- Narzędzia do wyposażenia 
dzieci w samodzielność 
i odpowiedzialność 

Danuta Lasek 1 10 25 25.03.2012 

W-20 / 2012 
Tańcząca ósemka, zabawy, 
ćwiczenia i tańce oddechowo- 
rozluźniające 

Danuta Lasek 1 8 16 11.02.2012 

W-21 / 2012 
Nowe pomysły na scenografię 
dynamiczną i oprawę artystyczną 
uroczystości szkolnych 

Maria Magdalena 
Ferenc 

1 10 25 3.03.2012 

W-24 / 2012 
Bajkoterapia, czyli wpływ literatury 
na rozwój osobowości i kształtowanie 
podstaw u dzieci 

Danuta Lasek 1 8 30 11.03.2012 

W-25 / 2012 

Gry i zabawy rozwijające 
umiejętności językowe oraz 
przygotowujące do nauki czytania 
i pisania 

Danuta Lasek 1 6 52 3.04.2012 

W-26 / 2012 
Aktywne metody pracy w edukacji 
wczesnoszkolnej - muzyka, taniec, 
piosenka, pląs 

Danuta Lasek 1 12 20 
14 - 

28.04.2012 

W-27 / 2012 
TOC - Narzędzia do wyposażenia 
dzieci w samodzielność 
i odpowiedzialność 

Danuta Lasek 1 10 24 24.03.2012 

W-28 / 2012 
Planowanie pracy dydaktycznej 
w szkole podstawowej zgodnie 
z nową podstawą programową 

Joanna Szkop 1 12 36 
11.04 -

18.04.2012 

W-30 / 2012 
Program nauczania języka polskiego 
w szkole podstawowej 

Joanna Szkop 1 12 13 
23.05 - 

30.05.2012 

W-31 / 2012 
Szkolne zasady oceniania - 
od projektu ewaluacyjnego 
do raportu 

Joanna Szkop 1 12 17 
23.02 - 

14.03.2012 

W-32 / 2012 
Szkolne zasady oceniania- 
od projektu ewaluacyjnego 
do raportu 

Dorota Dąbrowska  1 12 16 
1.03 - 

13.03.2012 

W-34 / 2012 
Reportaż na lekcjach języka 
polskiego 

Dorota Dąbrowska  1 6 12 05.03.2012 

W-35 / 2012 
Szkolne i przedmiotowe zasady 
oceniania 

Dorota Dąbrowska  1 12 11 
16.05 - 

23.05.2012 

W-36 / 2012 
Przedmiotowe zasady oceniania 
z historii i wos - ewaluacja 
wewnętrzna 

Bożena Zgrzywa 1 16 12 
09.03 - 

16.03.2012 

W-37 / 2012 
Ocena i modyfikacja programów 
nauczania w kontekście nowej 
podstawy programowej 

Bożena Zgrzywa 1 6 15 30.03.2012 
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W-39 / 2012 
Mapy mentalne w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych 

Joanna Marek 1 6 5 25.04.2012 

W-40 / 2012 
Przedmiotowe zasady oceniania 
na lekcjach przyrody, biologii 
i geografii 

Joanna Marek 1 6 9 07.05.2012 

W-41 / 2012 
Myślenie naukowe na lekcjach 
przyrody - od teorii do praktyki 

Joanna Marek 1 2 18 22.02.2012 

W-42 / 2012 

Ocenianie, modyfikowanie 
i konstruowanie programów 
nauczania z przyrody w szkole 
podstawowej 

Joanna Marek 1 12 21 
01.03 -

08.03.2012 

W-43 / 2012 

Planowanie pracy na lekcjach 
przyrody w szkole podstawowej 
w kontekście nowej podstawy 
programowej 

Joanna Marek 1 6 17 12.04.2012 

W-44 / 2012 
Zajęcia w terenie z mapą 
i kompasem 

Joanna Marek 1 8 10 19.05.2012 

W-45 / 2012 

Ocenianie, modyfikowanie i 
konstruowanie programów nauczania 
z biologii i geografii w gimnazjum 
i szkołach ponadpodstawowych 

Joanna Marek 1 12 10 
29.02 - 

07.03.2012 

W-46 / 2012 

Planowanie pracy na lekcjach biologii 
i geografii w szkole gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej w kontekście 
nowej podstawy programowej 

Joanna Marek 2 12 27 
14.03 - 

11.04.2012 

W-47 / 2012 

Seminaryjne zajęcia cykliczne 
dla nauczycieli chemii poświęcone 
pracy z uczniami mającymi problemy 
w nauce 

Dorota Kozioł 1 6 10 23.01.2012 

W-48 / 2012 
Szkolne i przedmiotowe zasady 
oceniania z chemii i fizyki 

Dorota Kozioł 1 8 21 10.03.2012 

W-49 / 2012 

Planowanie pracy nauczyciela 
matematyki w świetle nowej 
podstawy programowej w szkole 
podstawowej 

Dorota Kozioł 1 8 22 31.03.2012 

W-50 / 2012 
Analiza wyników egzaminu 
gimnazjalnego w części 
matematycznej 

Dorota Kozioł 1 8 21 11.02.2012 
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W-51 / 2012 
Szkolne zasady oceniania - 
od projektu ewaluacyjnego 
do raportu 

Dorota Kozioł 1 6 15 28.03.2012 

W-52 / 2012 
Dekorowanie z pomysłem - 
oryginalne ozdoby z papieru 

Danuta Momot 1 8 36 
18 - 

21.02.2012 

W-53 / 2012 

Konstruowanie indywidualnego 
programu edukacyjno-
terapeutycznego dla ucznia 
niepełnosprawnego intelektualnie 

Danuta Momot 1 15 27 
07 - 

28.03.2012 

W-54 / 2012 
Uczeń z głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną 
w nowej sytuacji prawnej 

Danuta Momot 1 15 12 
18 - 

21.04.2012 

W-55 / 2012 

Sposoby wspierania rozwoju 
i edukacji uczniów 
niepełnosprawnych w szkole 
podstawowej 

Danuta Momot 1 10 10 
09 - 

30.05.2012 

W-57 / 2012 Praca z zespołem wokalnym Dorota Dąbrowska  1 8 10 13.04.2012 

W-58 / 2012 ABC grafiki komputerowej Dorota Dąbrowska  1 16 13 
13.04 - 

21.04.2012 

W-60 / 2012 
Wykorzystanie form plastycznych 
w pielęgnowaniu tradycji rodzinnych 
i klasowych 

Elżbieta Osewska 1 10 18 17.03.2012 

W-61 / 2012 
Program nauczania i podręczniki 
do języka polskiego w szkole 
ponadgimnazjalnej 

Dorota Dąbrowska  1 12 40 
25.02 - 

10.03.2012 

W-62 / 2012 
Planowanie pracy dydaktycznej 
w szkole średniej  zgodnie z nową 
podstawą programową 

Dorota Dąbrowska  1 12 16 21.04.2012 

W-63 / 2012 

Planowanie pracy nauczyciela chemii 
i fizyki w świetle nowej podstawy 
programowej w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Dorota Kozioł 2 12 28 
14.03–18.04 

2012r. 

W-64 / 2012 

Projektowanie pracy nauczyciela 
matematyki szkoły 
ponadgimnazjalnej w kontekście 
nowej podstawy programowej 

Jadwiga Pieczywek 2 12 21 
18 - 20. 
04.2012 

W-65 / 2012 
Praca z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

Jadwiga Pieczywek 1 6 5 13.06.2012 

W-66 / 2012 
Korelacja treści kształcenia ogólnego 
i zawodowego w świetle nowych 
podstaw programowych 

Iwona Puciłowska 1 6 8 14.04.2012 
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W-67 / 2012 Teaching mixed ability classes Jolanta Simon 1 4 17 29.03.2012 

W-68 / 2012 
Rozgrzewki językowe a ciekawa 
lekcja języka angielskiego 

Jolanta Simon 1 4 12 31.05.2012 

W-70 / 2012 
Kształcenie umiejętności pisania 
krótkich form użytkowych 

Jolanta Simon 1 4 25 21.04.2012 

W-71 / 2012 
Jak efektywnie przygotować uczniów 
do pisania w języku obcym na 
egzaminie maturalnym? 

Jolanta Simon 1 6 16 21.04.2012 

W-72 / 2012 

Nauczanie języka angielskiego dzieci 
ze specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi na wczesnoszkolnym 
etapie nauki 

Jolanta Simon 1 8 6 16.06.2012 

W-74 / 2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej z języka obcego 
w szkołach ponadgimnazjalnych 

Jolanta Simon 1 12 48 
26.05 - 

15.06.2012 

W-75 / 2012 
Prawo, szacunek, odpowiedzialność. 
Edukacja prawna w tworzeniu 
bezpiecznej szkoły 

Marzena Rafalska 1 8 20 24.02.2012 

W-76 / 2012 
Nowe metody w pracy wychowawcy 
klasy 

Marzena Rafalska 1 16 40 
10 -

23.03.2012 

W-77 / 2012 
Język jako sposób wywierania 
wpływu 

Marzena Rafalska 2 16 15 
17 - 

23.03.2012 

W-78 / 2012 
Kompasik- Jak uczyć dzieci 
o prawach dziecka. Propozycje 
metodyczne rady europy 

Marzena Rafalska 1 4 5 30.03.2012 

W-79 / 2012 Wielokulturowość w edukacji Marzena Rafalska 1 8 10 20.04.2012 

W-80 / 2012 
Podejście coachingowe 
w wychowaniu 

Marzena Rafalska 1 8 33 12.05.2012 

W-82 / 2012 
Kochać i wymagać- Pomoc rodzicom 
w rozwijaniu umiejętności 
wychowawczych 

Hanna Waszkiewicz 1 8 22 11.02.2012 

W-83 / 2012 
Edukacja zdrowotna w nowej 
podstawie programowej wychowania 
fizycznego - część I 

Hanna Waszkiewicz 2 22 48 
15 - 

26.03.2012 

W-84 / 2012 
Edukacja zdrowotna w nowej 
podstawie programowej wychowania 
fizycznego - część II 

Hanna Waszkiewicz 1 16 15 
08.03 - 

20.03.2012 

W-85 / 2012 
Rozwój osobisty i zawodowy 
nauczyciela. Podejście coachingowe 

Marzena Rafalska 1 8 6 19.05.2012 
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W-86 / 2012 

Projekt edukacyjny jako efektywna 
metoda integracji wiedzy, 
umiejętności i kształtowania postaw 
uczniów 

Marzena Rafalska 1 8 18 02.03.2012 

W-87 / 2012 
Awans zawodowy na stopień 
nauczyciela dyplomowanego 

Dorota Kozioł 1 4 9 11.04.2012 

W-88 / 2012 
Awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Dorota Kozioł 1 4 13 25.04.2012 

W-89 / 2012 
Warsztaty artystyczne- biżuteria 
z filcu 

Maria Magdalena 
Ferenc 

1 4 20 18.05.2012 

W-90 / 2012 
Wewnętrzne doskonalenie 
konsultantów 

Bernard Zbigniew 
Kossakowski 

1 7 18 16.05 - 
12.12.2012 

W-91 / 2012 

Nowa podstawa programowa 
z historii i wos w szkole 
ponadgimnazjalnej - planowanie 
pracy nauczyciela 

Bożena Zgrzywa 1 6 9 14.03.2012 

W-92 / 2012 
Wybór programu i planowanie pracy 
dydaktycznej z języka polskiego 
w szkole ponadgimnazjalnej  

Dorota Dąbrowska  2 12 31 
16.03 - 

16.04.2012 

W - 94 
Szkolny ramowy plan nauczania 
i nowa podstawa programowa 
w klasach 4 - 6 

Maria Magdalena 
Ferenc 

1 6 29 20.04.2012 

W - 95 
Planowanie pracy nauczyciela 
wychowania fizycznego w świetle 
nowej podstawy programowej 

Hanna Waszkiewicz 1 8 63 24.04.2012 

W -96 Zajęcia w Centrum Nauki Kopernik Joanna Marek 1 4 15 17.05.2012 

W -97 
Modyfikacja programów nauczania 
w praktyce szkolnej 

Dorota Dąbrowska  3 12 31 
24.04 - 

11.05.2012 

W -98 
Przedmiotowe zasady oceniania 
w szkole ponadgimnazjalnej 

Dorota Dąbrowska  1 6 11 16.06.2012 

KL-12 / 2012 Klub dyrektora Janina Arcimowicz 1 16 12 
Kontynuacja 

w 2013 

KL-13 / 2012 
Narzędzia myślowe TOC 
w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych 

Joanna Marek 1 8 13 
5 - 26.11. 

2012 

KL-14 / 2012 Klub aktywnego matematyka Jadwiga Pieczywek 1 16 8 
Kontynuacja 

w 2013 

KL-15 / 2012 

Seminaryjne zajęcia dla nauczycieli 
chemii poświęcone pracy z uczniami 
potrzebującymi dostosowania 
wymagań edukacyjnych 

Dorota Kozioł 1 18 10 
17.11 - 18.12. 

2012 
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KL-16 / 2012 Klub aktywnego germanisty Jolanta Simon 1 12 17 
27.09 - 13.12. 

2012 

KL-17 / 2012 Klub polonisty Dorota Dąbrowska 1 6 10 
Kontynuacja 

w 2013 

KL-18 / 2012 

Opracowanie lektury - Rene 
Goscinny, Jean - J.Sempe 
"Mikołajek" (wybór opowiadań 
z dowolnego tomu) 

Joanna Ewa Szkop 1 12 14 28.11.2012 

KL-20 / 2012 
Tworzenie materiałów dydaktycznych 
do pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi 

Danuta Momot 1 20 14 
26.09.12 – 

kontynuacja w 
2013 

KL-21 / 2012 
Klub kreatywnego nauczyciela 
wychowania fizycznego 

Hanna Waszkiewicz 1 6 13 
1.10 - 12.11. 

2012 

KL-22 / 2012 
Klub nauczycieli wychowania 
do życia w rodzinie 

Hanna Waszkiewicz 1 6 12 
28.09 - 16.11. 

2012 

KL-23 / 2012 Klub kreatywnych katechetów Elżbieta Osewska 1 6 23 
21.09. 2012 
(kontynuacja 

2013) 

Kl-24/2012 
Klub aktywnego matematyka 
(gimnazjum) 

Jadwiga Pieczywek 1 16 8 
Kontynuacja 

w 2013 

W-100 / 2012 
Rada pedagogiczna - kompetencje, 
zadania, prowadzenie, 
protokołowanie 

Janina Arcimowicz 1 6 32 3.10. 2012 

W-101 / 2012 
Narzędzia i dokumentowanie zadań 
wynikających z nadzoru 
pedagogicznego dyrektora szkoły 

Janina Arcimowicz 1 8 27 15.11. 2012 

W-102 / 2012 
Odpowiedzialność prawna 
nauczycieli 

Janina Arcimowicz 1 6 16 5.12. 2012 

W-103 / 2012 
Obowiązki dyrektora w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w szkole 

Janina Arcimowicz 1 8 20 27.11. 2012 

W-104 / 2012 
Współpraca szkoły ze społecznością 
lokalną 

Marzena Rafalska 1 8 16 06.10. 2012 

W-105 / 2012 
Procedury, regulaminy, zarządzenia, 
uchwały - jak nie pogubić się " w tym 
gąszczu? " 

Janina Arcimowicz 1 8 26 23.10. 2012 

W-106 / 2012 
Od obserwacji do oceny pracy 
nauczyciela 

Janina Arcimowicz 1 8 20 8.11. 2012 

W-107 / 2012 
Sposoby wdrażania wniosków 
i rekomendacji wynikających 
z ewaluacji wewnętrznej 

Janina Arcimowicz 1 8 14 16.10. 2012 
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W-108 / 2012 
Jak wspierać samorządność – rola 
i zadania opiekuna samorządu 
uczniowskiego 

Marzena Rafalska 1 8 22 01.12. 2012 

W-109 / 2012 
Podejście coachingowe w pracy 
wychowawcy 

Marzena Rafalska 1 8 20 13.10. 2012 

W-110 / 2012 
Wychowanie moralne w dobie kultury 
ponowoczesnej – szanse 
i zagrożenia 

Hanna Waszkiewicz 1 6 28 16.10. 2012 

W-111 / 2012 
Agresja i sposoby jej 
przeciwdziałaniu 

Marzena Rafalska 1 6 39 30.11. 2012 

W-112 / 2012 Działaj jak Korczak Marzena Rafalska 1 6 31 06.10. 2012 

W-113 / 2012 Gry psychologiczne w klasie szkolnej Marzena Rafalska 1 6 52 01.12. 2012 

W-114 / 2012 
Komunikacja interpersonalna i jej 
znaczenie w procesie wychowania 

Elżbieta Osewska 2 24 66 
17.11 - 11.12. 

2012 

W-115 / 2012 

Dziecko z autyzmem w przedszkolu 
i w szkole. Wykorzystanie w pracy 
z dziećmi niepełnosprawnymi metod 
komunikacji wspomagającej 

Danuta Momot 2 14 48 

16.12. 2012 
kontynuacja 
w styczniu 

2013 

W-116 / 2012 
Praca z dzieckiem z zaburzeniami 
rozwoju w przedszkolu 

Danuta Momot 2 16 55 
27.10 - 13.10. 

2012 

W-117 / 2012 W labiryncie matematyki Danuta Lasek 1 8 36 20.10. 2012 

W-118 / 2012 

Gry i zabawy twórcze, rozwijające 
umiejętności językowe oraz 
przygotowujące do nauki czytania 
i pisania, część 2 

Danuta Lasek 1 18 16 
17.10 - 07.11. 

2012 

W-120 / 2012 
Wielointeligentna edukacja dziecka 
w wieku wczesnoszkolnym 

Danuta Lasek 1 8 15 01.12. 2012 

W-121 / 2012 
Warsztaty w Centrum Nauki 
Kopernik 

Maria Magdalena 
Ferenc 

2 12 69 
22.11, 

29.11.2012 

W-122 / 2012 
Wielokulturowa percepcja muzyki 
w przedszkolu i w szkole 

Danuta Lasek 2 20 76 
20.10, 16.12. 

2012 

W-123 / 2012 
Przedmiotowe zasady oceniania 
z języka polskiego w klasach IV - VI 

Joanna Ewa Szkop 1 12 31 
10, 17.10. 

2012 
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W-124 / 2012 
Od fragmentu tekstu literackiego 
do wypracowania gimnazjalnego 

Dorota Dąbrowska 1 8 28 27.10. 2012 

W-125 / 2012 

Praca z uczniami mającymi trudności 
w czytaniu i pisaniu na lekcjach 
języka polskiego oraz w ramach 
zajęć dodatkowych 

Dorota Dąbrowska 1 12 13 1 - 8.12. 2012 

W-126 / 2012 
Kształcenie umiejętności 
redagowania rozprawki problemowej 

Dorota Dąbrowska 1 16 24 
6.10 - 20.10. 

2012 

W-127 / 2012 
Realizacja treści nowej podstawy 
programowej na lekcjach języka 
polskiego 

Dorota Dąbrowska 1 6 19 
kontynuacja w 

2013 

W-129 / 2012 
Wykorzystanie tekstu podręcznika 
jako podstawy ćwiczeń w nauczaniu 
historii i WOS 

Bożena Zgrzywa 1 6 7 5.10. 2012 

W-130 / 2012 
Jak powinny być skonstruowane 
zasady oceniania z historii i WOS? 

Bożena Zgrzywa 1 6 15 29.09. 2012 

W-131 / 2012 
Metody aktywizujące w nauczaniu 
języków obcych 

Jolanta Simon 1 6 42 14.11. 2012 

W-132 / 2012 
Gramatyka - nuda czy zabawa 
na lekcji języków obcych 

Jolanta Simon 2 10 46 
30.11, 

7.12.2012 

W-133 / 2012 
Ilustracja jako podstawa mówienia 
i pisania na lekcji języka obcego 

Jolanta Simon 1 4 22 19.10. 2012 

W-134 / 2012 
Przedmiotowe zasady oceniania 
z matematyki 

Jadwiga Pieczywek 1 12 14 
24.10 - 21.11. 

2012 

W-135 / 2012 
Szkolne i przedmiotowe zasady 
oceniania na lekcjach matematyki 

Dorota Kozioł 1 8 39 10.11. 2012 

W-136 / 2012 

Realizacja treści nowej podstawy 
programowej na lekcjach biologii 
i geografii w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Joanna Marek 1 8 9 27.10. 2012 

W-138 / 2012 
Mieszkańcy najbliższej okolicy - 
zajęcia w terenie 

Joanna Marek 1 8 12 20.10. 2012 

W-139 / 2012 
Ścieżka edukacyjna w nadleśnictwie 
Nowogród - zajęcia terenowe 

Joanna Marek 1 6 8 6.10. 2012 
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W-141 / 2012 
Rola informacji zwrotnej w ocenianiu, 
czyli jak skutecznie motywować 
ucznia do nauki? 

Joanna Marek 1 6 21 17.10.2012 

W-142 / 2012 

Tworzenie animacji, bannerów 
reklamowych i innych prac w 
technologii flash przy zastosowaniu 
programu Alligator Flash Desinger 

Bożenna 
Kossakowska 

1 18 13 
6.11 - 28.11. 

2012 

W-143 / 2012 
Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii na etapie edukacji 
wczesnoszkolnej 

Bożenna 
Kossakowska 

1 18 19 
9.10 - 13.11. 

2012 

W-145 / 2012 
Szkolne zasady oceniania na 
lekcjach wychowania fizycznego 

Hanna Waszkiewicz 1 8 30 6.10. 2012 

W-148 / 2012 Świąteczne elementy dekoracyjne Danuta Momot 3 24 56 
9 -13.12. 

2012 

W-149 / 2012 Technika DECOUPAGE 
Maria Magdalena 
Ferenc 

3 15 66 
08-13.11. 

2012 

W-150 / 2012 
Plastyczne kreacje trzylatków, 
czterolatków i pięciolatków 

Maria Magdalena 
Ferenc 

1 4 38 19.09. 2012 

W-151 / 2012 
"W świecie muzyki" aktywne 
obcowanie z muzyką według 
systemu Carla Orffa  

Danuta Lasek 1 10 34 17.11. 2012 

W-152 / 2012 
Układy taneczne z przyrządem - 
pompon 

Jolanta Simon 1 8 13 13.10. 2012 

W-153 / 2012 

Oferta edukacyjna szkół 
kształcących w zawodach w świetle 
wprowadzonych zmian 
organizacyjnych i programowych 

Iwona Puciłowska 1 6 8 24.10. 2012 

W-155 / 2012 
Projekt edukacyjny na lekcjach 
wychowania fizycznego 

Hanna Waszkiewicz 1 4 26 10.10. 2012 

W-156 / 2012 
Projekt edukacyjny na lekcjach 
języka obcego 

Jolanta Simon 1 4 16 16.10. 2012 

W-157 / 2012 
Projekt edukacyjny jako metoda 
kształcenia kompetencji kluczowych 

Marzena Rafalska 1 8 15 10.11. 2012 

W-159 / 2012 
Wypalenie zawodowe nauczycieli - 
jak mu zapobiegać 

Hanna Waszkiewicz 1 6 13 5.10. 2012 

W-160 / 2012 Emisja głosu dla wytrwałych Dorota Dąbrowska 1 10 12 
19.10 - 7.12. 

2012 
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W-162 / 2012 
Awans zawodowy nauczyciela 
stażysty 

Dorota Kozioł 1 4 43 12.11. 2012 

W-163 / 2012 
Awans zawodowy nauczyciela 
mianowanego 

Dorota Kozioł 1 4 50 26.11. 2012 

W-164 / 2012 
Awans zawodowy nauczyciela 
dyplomowanego 

Dorota Kozioł 1 4 58 10.10. 2012 

W-165 / 2012 
Praca z różnowiekową grupą dzieci 
w Ośrodku Edukacji Przedszkolnej 

Maria Magdalena 
Ferenc 

1 8 7 22.09. 2012 

W-168 / 2012 Metoda projektu w praktyce szkolnej Dorota Kozioł 1 6 53 28.09. 2012 

W-169 / 2013 Zmiany w statucie szkoły Janina Arcimowicz 3 24 76 
7, 29, 30.11. 

2012 

W-170 / 2014 
Jesienne kompozycje - prace 
plastyczne w przedszkolu 

Maria Magdalena 
Ferenc 

1 5 33 7.11. 2012 

W-172 / 2016 Programowanie w C++ 
Bożenna 
Kossakowska 

1 18 9 
21.11 - 11. 

2012 

  
RAZEM: 192 1703 4015 

 

 

Szkolenia zamówione przez Podlaskiego Kuratora Oświaty (granty) w 2012 r. 
 

Nr formy Temat 
Organizator 

zajęć 
Liczba 
grup 

Liczba 
godzin 

Liczba 
uczestn. 

Data 

W-166/1/2012 

Edukacja wielokulturowa - 
element procesu wychowawcze-
go kształtujący postawę 
tolerancji i otwartości 
Grupa Suwałki 

Marzena 
Rafalska 

1 16 25 11 - 12.10. 2012 

W-166/2/2012 

Edukacja wielokulturowa - 
element procesu wychowawcze-
go kształtujący postawę 
tolerancji i otwartości 
 Grupa Suwałki 

Marzena 
Rafalska 

1 16 27 12 - 13.10. 2012 

W-166/3/2012 

Edukacja wielokulturowa - 
element procesu wychowawcze-
go kształtujący postawę 
tolerancji i otwartości 
Grupa Łomża 

Marzena 
Rafalska 

1 16 24 17 - 18.10. 2012 

W-166/4/2012 

Edukacja wielokulturowa - 
element procesu wychowawcze-
go kształtujący postawę 
tolerancji i otwartości 
Grupa Białystok 

Marzena 
Rafalska 

1 16 24 09 - 10.11. 2012 
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W-166/5/2012 

Edukacja wielokulturowa - 
element procesu wychowawcze-
go kształtujący postawę 
tolerancji i otwartości 
Grupa Białystok 

Marzena 
Rafalska 

1 16 22 09- 10.11. 2012 

W-166/6/2012 

Edukacja wielokulturowa - 
element procesu wychowawcze-
go kształtujący postawę 
tolerancji i otwartości 
Grupa Białystok 

Marzena 
Rafalska 

1 16 31 16 - 17.11. 2012 

W-166/7/2012 

Edukacja wielokulturowa - 
element procesu wychowawcze-
go kształtujący postawę 
tolerancji i otwartości 
Grupa Białystok 

Marzena 
Rafalska 

1 16 31 16 - 17.11.2012 

W-166/8/2012 

Edukacja wielokulturowa - 
element procesu wychowawcze-
go kształtujący postawę 
tolerancji i otwartości 
Grupa Łomża 

Marzena 
Rafalska 

1 16 24 20 - 21.11. 2012 

W-167/1/2012 

Monitorowanie realizacji nowej 
podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w szkołach 
ponadgimnazjalnych.  
Grupa Łomża 

Janina 
Arcimowicz 

1 8 27 9.10. 2012 

W-167/2/2012 

Monitorowanie realizacji nowej 
podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w szkołach 
ponadgimnazjalnych.  
Grupa Suwałki 

Janina 
Arcimowicz 

1 8 25 17.10. 2012 

W-167/3/2012 

Monitorowanie realizacji nowej 
podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w szkołach 
ponadgimnazjalnych.  
Grupa Białystok 

Janina 
Arcimowicz 

1 8 23 13.11. 2012 

W-167/4/2012 

Monitorowanie realizacji nowej 
podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w szkołach 
ponadgimnazjalnych.  
Grupa Białystok 

Janina 
Arcimowicz 

1 8 19 13.11. 2012 

W-167/5/2012 

Monitorowanie realizacji nowej 
podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w szkołach 
ponadgimnazjalnych.  
Grupa Białystok 

Janina 
Arcimowicz 

1 8 29 15.11. 2012 

  RAZEM: 13 168 331  
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Szkolenia rad pedagogicznych w 2012 r. 
       

Nr szkolenia 
Rady 

Pedagogicznej 
Temat Termin Szkoła/ placówka  

Ilość 
godz. 

 Ilość 
osób 

Osoba 
prowadząca 

RP 1/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

17.01.2012 I LO w Bielsku Podl. 4 26 J. Arcimowicz 

RP 2/2012 
Zasady prowadzenia ewaluacji 
wewnętrznej - obszar opieki 
i wychowania 

5.01.2012 SP w Śledzianowie 4 10 J. Boryszewska 

RP 3/2012 
Projekt ewaluacyjny – struktura 
i zasady opracowywania 

10.02.2012 
Gimnazjum nr 6 

w Suwałkach 
4 22 J. Arcimowicz 

RP 4/2012 
Metodologia badań - metody  
 narzędzia badawcze 

18.02.2012 
Gimnazjum nr 6 

w Suwałkach 
4 24 J. Arcimowicz 

RP 5/2012 
Struktura i zasady opracowywania 
raportu ewaluacyjnego 

18.02.2012 
Gimnazjum nr 6 

w Suwałkach 
4 24 J. Arcimowicz 

RP 6/2012 
Organizowanie i udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom ze SPE 

13.02.2012 SP w Lachowie 4 14 J. Szkop 

RP 7/2012 
Analiza i interpretacja danych 
w ewaluacji 

27.02.2012 SP w Lachowie 4 12 J. Arcimowicz 

RP 8/2012 Szkoła miejscem bezpiecznym 4.01.2012 SP w Lachowie 4 14 I. Puciłowska 

RP 9/2012 
Wypalenie zawodowe nauczycieli - Jak 
mu zapobiec? 

21.05.2012 SP nr 1 w Kolnie 4 23 H. Waszkiewicz 

RP 10/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

18.01.2012 ZST w Kolnie 4 41 J. Arcimowicz 

RP 11/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

9.01.2012 Gimnazjum w Zbójnej 4 13 J. Arcimowicz 

RP 12/2012 
Planowanie pracy szkoły 
w r.szk.2012/2013 

30.08.2012 SP w Kupiskach 4 14 J .Arcimowicz 

RP 13/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

11.01.2012 SP w Srebrnej 4 15 J. Szkop 

RP 14/2012 
Opracowanie dokumentów dla 
uczniów ze SPE 

16.01.2012 
Przedszkole nr 3 w 

Siemiatyczach 
4 13 J. Szkop 

RP 15/2012 
Dostosowanie warunków i metod 
nauczania do potrzeb uczniów 

9.03.2012 
ZS w Rosochatem 

Kośc. 
4 18 D. Momot 

RP 16/2012 Zasady nowoczesnego oceniania 9.01.2012 
Gimnazjum Katolickie 

w Łomży 
4 28 J. Marek 

RP 17/2012 
Indywidualizacja pracy z uczniem 
na zajęciach lekcyjnych 

16.01.2012 
Gimnazjum Katolickie 

w Łomży 
4 
1 

28 
J. Marek 

D. Dąbrowska 

RP 18/2012 
Opracowanie dokumentów 
dla uczniów ze SPE 

10.01.2012 
Gimnazjum 
w Czyżewie 

4 15 D. Dąbrowska 

RP 19/2012 
Jak pomagać wychowankom 
w konstruktywny sposób radzić sobie 
z negatywnymi emocjami? 

14.03.2012 SP nr 4 w Zambrowie 4 39 H. Waszkiewicz 

RP 20/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

23.03.2012 SP w Ciechanowcu 4 30 D .Dąbrowska 

RP 21/2012 
Pomoc rodzicom w rozwijaniu 
umiejętności wychowawczych 

26.01.2012 
Przedszkole nr 4 

w Zambrowie 
4 14 H. Waszkiewicz 

RP 22/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

24.02.2012 Gimnazjum w Rutkach 4 19 J. Arcimowicz 

RP 23/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

23.02.2012 SP w Rydzewie 4 14 J. Arcimowicz 

RP 24/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 

17.02.2012 ZS w Przytułach 4 19 J. Arcimowicz 
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placówki 

RP 25/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

16.02.2012 SP w Ksebkach 4 9 J. Arcimowicz 

RP 26/2012 
Planowanie, organizowanie 
i dokumentowanie ewaluacji 
wewnętrznej" 

7.02.2012 ZS w Choroszczy 4 37 J. Arcimowicz 

RP 27/2012 Ewaluacja w przedszkolu 2.02.2012 
Przedszkole nr 4 

w Kolnie 
4 14 J. Arcimowicz 

RP 28/2012 
Motywowanie uczniów do nauki - 
metody i techniki wspomagające 
proces uczenia się 

9.02.2012 
Gimnazjum 
w Klukowie 

4 15 D. Kozioł 

RP 29/2012 
Motywowanie uczniów do nauki - 
metody i techniki wspomagające 
proces uczenia się 

29.02.2012 
Gimnazjum 

w Miastkowie 
4 17 D. Kozioł 

RP 30/2012 
Szkoła miejscem bezpiecznym - 
pierwsza pomoc w placówce 
edukacyjnej 

17.02.2012 
Gimnazjum 

w Radziłowie 
4 23 I. Puciłowska 

RP 31/2012 
Organizowanie i udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom ze SPE 

20.02.2012 
SP nr 1 w Wysokiem 

Maz. 
4 49 J. Szkop 

RP 32/2012 
Nowa struktura programowa 
kształcenia w zawodach 

10.02.2012 ZSG w Białymstoku 4 28 I. Puciłowska 

RP 33/2012 
Zespół jako element służący 
budowaniu współpracy 

16.02.2012 SP w Jedwabnem 4 35 M.M. Ferenc 

RP 34/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

13.02.2012 
ZSP nr 1 

w Białymstoku 
4 27 D. Dąbrowska 

RP 35/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

14.02.2012 ZS w Szumowie 4 36 D. Dąbrowska 

RP 36/2012 
Opracowanie dokumentów 
dla uczniów ze SPE 

21.02.2012 SP nr 10 w Łomży 4 77 D. Dąbrowska 

RP 37/2012 
Opracowanie dokumentów 
dla uczniów ze SPE 

7.03.2012 Gimnazjum w Piątnicy 4 36 D. Dąbrowska 

RP 38/2012 
Pokonywanie trudności w uczeniu się 
z wykorzystaniem kinezjologii 
edukacyjnej 

28.02.2012 SP w Szczuczynie 4 17 D. Lasek 

RP 39/2012 

Jak pracować z dzieckiem 
niepełnosprawnym na 
obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych 

13.02.2012 Gimnazjum w Zbójnej 4 15 D. Momot 

RP 40/2012 
Rozmowa a nie przemoc. Mediacje 
jako sposób rozwiązywania konfliktów 

21.02.2012 SP nr 4 w Zambrowie 4 40 M. Rafalska 

RP 41/2012 
Innowacje i eksperymenty 
pedagogiczne 

27.02.2012 SP w Stawiskach 4 30 M.M. Ferenc 

RP 42/2012 
Wspieranie wychowanków w 
budowaniu hierarchii  wartości 

18.05.2012 
ZS nr 15 w 

Białymstoku 
3 49 H. Waszkiewicz 

RP 43/2012 
Organizowanie i udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom ze SPE 

23.02.2012 SP w Rudzie 4 29 J. Boryszewska 

RP 44/2012 
Motywowanie uczniów do nauki - 
metody i techniki wspomagające 
proces uczenia się 

21.03.2012 SP w Śledzianowie 4 8 D. Kozioł 

RP 45/2012 Ocenianie, które wspiera uczenie się  23.02.2012 
Gimnazjum 

w Śniadowie 
4 18 M.M. Ferenc 

RP 46/2012 
Opracowanie dokumentów dla 
uczniów ze SPE 

22.02.2012 ZSMiO nr 5 w Łomży 4 38 D. Momot 

RP 47/2012 
Uczeń przewlekle chory - zadania 
szkoły i nauczyciela" 

22.02.2012 
ZS w Rosochatem 

Kośc. 
4 18 I. Puciłowska 

RP 48/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

29.02.2012 ZS w Kleosinie 4 37 J. Arcimowicz 

RP 49/2012 Tworzenie programów nauczania w 26.03.2012 ZSG w Białymstoku 4 30 I. Puciłowska 
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oparciu o nową podstawę kształcenia 
w zawodzie 

RP 50/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

27.02.2012 ZSS w Mrągowie 4 10 D. Dąbrowska 

RP 51/2012 
Zespół jako element służący 
budowaniu współpracy 

1.03.2012 
Gimnazjum 

w Jedwabnem 
4 35 M.M. Ferenc 

RP 52/2012 Konstruowanie programu profilaktyki 27.03.2012 
ZSP nr 2 

w Białymstoku 
6 24 J. Boryszewska 

RP 53/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

8.03.2012 ZSS w Augustowie 4 26 J. Arcimowicz 

RP 54/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

26.03.2012 
SP nr 1 w Wysokiem 

Maz. 
4 32 J. Arcimowicz 

RP 55/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

19.03.2012 
Biblioteka 

Pedagogiczna 
w Łomży 

4 16 J. Arcimowicz 

RP 56/2012 Ocenianie, które wspiera uczenie się  15.03.2012 SP w Kupiskach 4 13 M.M. Ferenc 

RP 57/2012 Ocenianie, które wspiera uczenie się  19.03.2012 SP w Radziłowie 4 17 M.M. Ferenc 

RP 58/2012 
Organizowanie i udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom ze SPE 

14.03.2012 ZSP w Kolnie 4 25 J. Boryszewska 

RP 59/2012 
Uczeń ze SPE w szkole – organizacja 
i realizacja procesu edukacyjnego 

13.03.2012 SP w Ciechanowcu 4 31 D. Momot 

RP 60/2012 
Organizowanie i udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom ze SPE 

12.03.2012 I LO w Łomży 2 48 J. Boryszewska 

RP 61/2012 
Opracowanie dokumentów dla 
uczniów ze SPE 

19.03.2012 SP nr 1 w Kolnie 4 22 J. Szkop 

RP 62/2012 
Opracowanie dokumentów dla 
uczniów ze SPE 

20.03.2012 SP nr 5 w Zambrowie 4 32 D. Dąbrowska 

RP 63/2012 
Organizowanie i udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom ze SPE 

26.03.2012 ZS w Kuleszach Kośc. 4 18 J. Szkop 

RP 64/2012 
Opracowanie dokumentów dla 
uczniów ze SPE 

17.04.2012 
SP w Radziszewie 

Starym 
4 22 J. Szkop 

RP 65/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

26.04.2012 SP w Łempicach 4 29 J. Szkop 

RP 66/2012 
Opracowanie dokumentów dla 
uczniów ze SPE 

15.03.2012 CKZ w Wysokim .Maz. 4 28 D. Dąbrowska 

RP 67/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

17.04.2012 CKZ w Wysokiem Maz. 4 31 D. Dąbrowska 

RP 68/2012 Prawo oświatowe 23.03.2012 ZS w Choroszczy 4 35 Z. De-Mezer 

RP 69/2012 
Tworzenie i ewaluacja programów 
nauczania kształcenia ogólnego 
na poziomie szkoły 

26.03.2012 ZSG w Białymstoku 4 46 D. Dąbrowska 

RP 70/2012 
Uczeń z autyzmem 
wysokofunkcjonującym i z zespołem 
Aspergera w szkole ogólnodostępnej 

19.03.2012 SP w Stawiskach 4 32 D. Momot 

RP 71/2012 Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej 28.03.2012 ZS nr 2 w Suwałkach 6 17 J. Arcimowicz 

RP 72/2012 
Szkolenie w zakresie prowadzenia 
egzaminów próbnych z przygotowania 
zawodowego 

31.03.2012 ZS w Wołominie 10 9 I. Puciłowska 

RP 73/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego 

13.04.2012 SP w Zbójnej 4 29 D. Kozioł 

RP 74/2012 
Dostosowanie warunków i metod 
nauczania do potrzeb uczniów 

4.04.2012 SP w Szepietowie 4 21 D. Momot 

RP 75/2012 
Opracowanie podstawowych 
dokumentów dla uczniów ze SPE 

16.04.2012 
Gimnazjum 

w Jedwabnem 
4 23 D. Momot 

RP 76/2012 
Projektowanie i realizacja ewaluacji 
wewnętrznej - nowe rozwiązania 

12.04.2012 ZS w Orli 4 24 M.M. Ferenc 
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RP 77/2012 
Opracowanie dokumentów 
dla uczniów ze SPE (KIPU, PDW iIPET) 

14.05.2012 SP w Rudzie 4 13 J. Szkop 

RP 78/2012 
Opracowanie dokumentów 
dla uczniów ze SPE (KIPU, PDW iIPET) 

8.05.2012 SP w Wiśniewie 4 8 J. Szkop 

RP 79/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

16.04.2012 
Gimnazjum Katolickie 

w Łomży 
4 27 J. Arcimowicz 

RP 80/2012 
Opracowywanie raportu 
ewaluacyjnego 

8.05.2012 SP w Starym Laskowcu 4 15 J. Arcimowicz 

RP 81/2012 
Zasady prowadzenia ewaluacji 
wewnętrznej 

24.04.2012 SP nr 4 w Zambrowie 4 39 J. Arcimowicz 

RP 82/2012 
Współpraca szkoły ze społecznością 
lokalną 

26.04.2012 ZDZ w Łomży 4 10 M.Rafalska 

RP 83/2012 
Metody i techniki rozwijające twórcze 
myślenie 

23.04.2012 ZS w Kuleszach Kośc. 4 17 J. Marek 

RP 84/2012 
Opracowanie podstawowych 
dokumentów dla uczniów ze SPE 

8.05.2012 SP w Stawiskach 4 31 D. Momot 

RP 85/2012 
Pokonywanie trudności w uczeniu się 
z wykorzystaniem kinezjologii 
edukacyjnej 

22.05.2012 ZS w Kuleszach Kośc. 4 19 D. Lasek 

RP 86/2012 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkole 

14.05.2012 SP w Niedźwiadnej 4 9 D. Momot 

RP 87/2012 
Ewaluacja wewnętrzna w placówce 
oświatowej 

10.05.2012 
Bursa nr 1, Poradnia w 

Zambrowie 
4 17 J Arcimowicz 

RP 88/2012 
Jak uczyć wychowanków 
respektowania norm społecznych 

5.06.2012 
Bursa Szkolna nr 2 

w Łomży 
4 14 H. Waszkiewicz 

RP 89/2012 
Szkoła miejscem bezpiecznym - 
pierwsza pomoc w placówce 
edukacyjnej 

11.06.2012 SP w Kupiskach 4 15 I. Puciłowska 

RP 90/2012 
Projektowanie i realizacja ewaluacji 
wewnętrznej w szkole 

3.10.2012 SP w Kupiskach 4 14 J. Arcimowicz 

RP 91/2012 
Rola i znaczenie granic 
psychologicznych w wychowaniu 

25.09.2012 
Przedszkole nr 4 

w Zambrowie 
4 14 H. Waszkiewicz 

RP 92/2012 
Opracowanie podstawowych 
dokumentów dla uczniów ze SPE 

6.09.2012 ZSG w Białymstoku 4 49 D. Dąbrowska 

RP 93/2012 
Przygotowanie i realizacja ewaluacji 
wewnętrznej 

24.09.2012 
Gimnazjum 

w Śniadowie 
4 20 M.M. Ferenc 

RP 94/2012 Zespołowe formy pracy nauczycieli 18.10.2012 
SP w Starym 

Zakrzewie 
4 9 M.M. Ferenc 

RP 95/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej w szkole podstawowej 

1.10.2012 w Starym Zakrzewie 4 9 J. Szkop 

RP 96/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej w szkole podstawowej 

24.10.2012 ZS w Kleosinie 4 38 J. Szkop 

RP 97/2012 
Trudne zachowania uczniów - jak je 
zrozumieć i jak z nimi pracować" 

19.11.2012 CKZ w Wysokiem Maz. 4 30 J. Boryszewska 

RP 98/2012 
Rozmowy z wychowankami na tzw. 
trudne tematy 

21.11.2012 
Bursa Szkolna nr 2 

w Łomży 
4 13 H. Waszkiewicz 

RP 99/2012 
Jak uczyć wychowanków 
respektowania norm społecznych 

22.11.2012 SP w Starym Laskowcu 4 6 H. Waszkiewicz 

RP 100/2012 
Wspieranie rozwoju indywidualnego 
ucznia - zadania wynikające z nowej 
podst. programowej 

15.11.2012 ZDZ w Łomży 4 10 J. Boryszewska 

RP 101/2012 
Opracowanie dokumentów dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

8.10.2012 SP w Wykowie 4 9 J. Szkop 

RP 102/2012 
Opracowanie dokumentów dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

22.10.2012 SP nr 2 w Kolnie 4 25 J. Szkop 

RP 103/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
kształcenia ogólnego 

15.11.2012 SP nr 10 w Łomży 4 72 J. Szkop 

RP 104/2012 
Trudne zachowania uczniów - jak je 
zrozumieć i jak z nimi pracować" 

14.11.2012 
Bursa Szkolna nr 1 

w Łomży 
4 15 J .Boryszewska 
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RP 105/2012 Odpowiedzialność prawna nauczycieli 5.10.2012 ZS w w Wiźnie 4 49 Z. Kossakowski 

RP 106/2012 
Przygotowanie i realizacja ewaluacji 
wewnętrznej 

16.10.2012 CKZ w Wysokiem Maz. 4 25 M.M. Ferenc 

RP 107/2012 
Ewaluacja wewnętrzna w placówce 
oświatowej 

27.09.2012 ZSS Łomża 4 28 M.M. Ferenc 

RP 108/2012 
Przygotowanie i realizacja ewaluacji 
wewnętrznej 

15.10.2012 
ZS w Nowych 

Piekutach 
4 29 M.M. Ferenc 

RP 109/2012  
Zasady opracowania narzędzi do 
ewaluacji wewnętrznej 

5.11.2012 
ZS w Nowych 

Piekutach 
4 28 M.M. Ferenc 

RP 110/2012 
Pierwsza pomoc w placówce 
oświatowej 

10.10.2012 Gimnazjum w Rutkach 4 24 I. Puciłowska 

RP 111/2012 
Indywidualizacja pracy z uczniem na 
zajęciach lekcyjnych 

11.10.2012 SP w Jedwabnem 4 24 J. Marek 

RP 112/2012 Ocenianie kształtujące 19.10.2012 SP w Miastkowie 4 83 J. Szkop 

RP 113/2012 Ocenianie kształtujące 5.11.2012 SP w Rydzewie 4 30 J. Szkop 

RP 114/2012 
Konstruowanie sprawdzianów 
osiągnięć uczniów 

7.11.2012 ZS w Zawadach 4 18 J .Szkop 

RP 115/2012 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkole 

11.10.2012 GOK w Baranowie 4 12 D. Momot 

RP 116/2012 
Jak pomagać wychowankom w 
konstruktywny sposób radzić sobie z 
negatywnymi emocjami? 

19.11.2012 ZS w Sokołach 4 41 H. Waszkiewicz 

RP 117/2012 
Lekcja multimedialna z 
wykorzystaniem tablicy interaktywnej 

29.10.2012 SP w Starym Skarżynie 4 8 B. Kossakowska 

RP 118/2012 
Dostosowanie warunków i metod 
nauczania do potrzeb uczniów 

18.10.2012 SP w Czaplicach 4 15 D. Momot 

RP 119/2012 Zespołowe formy pracy nauczycieli 17.10.2012 ZS w Zawadach 4 24 M.M .Ferenc 

RP 120/2012 Ocenianie kształtujące 25.10.2012 
Gimnazjum w 
Miastkowie 

4 28 J. Szkop 

RP 121/2012 Ocenianie kształtujące 29.10.2012 ZSS w Nowogrodzie 4 30 J. Szkop 

RP 122/2012 Ocenianie, które wspiera uczenie się  25.10.2012 
SP w Dobrym Lesie 

SP w Kuziach 
SP w Zbójnej 

4 29 M.M. Ferenc 

RP 123/2012 
Indywidualizacja pracy z uczniem na 
zajęciach lekcyjnych 

23.10.2012 Gimnazjum w Piątnicy 4 31 J. Marek 

RP 124/2012 
Planowanie ewaluacji wewnętrznej w 
szkole 

22.10.2012 Katolicka SP w Łapach 4 25 J .Arcimowicz 

RP 125/2012 
Przedmiotowe i szkolne zasady 
oceniania  

25.10.2012 SP w Kuczynie 4 23 D. Dąbrowska 

RP 126/2012 
Projektowanie narzędzi do ewaluacji 
wewnętrznej 

26.10.2012 SP w Kupiskach 4 15 J. Arcimowicz 

RP 127/2012 
Jak szkoła powinna przygotować się 
do ewaluacji zewnętrznej 

14.11.2012 SP w Wykowie 4 10 M.M. Ferenc 

RP 128/2012 
Przygotowanie i realizacja ewaluacji 
wewnętrznej 

6.11.2012 
ZS w Jabłonce 

Kościelnej 
4 24 M.M. Ferenc 

RP 129/2012 
Trudne zachowania uczniów - jak je 
zrozumieć i jak z nimi pracować" 

16.11.2012 
Gimnazjum w Czarnej 

Białostockiej 
4 20 J. Boryszewska 

RP 130/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

20.11.2012 SP w Łempicach 4 22 J. Arcimowicz 

RP 131/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

9.11.2012 SP w Turośli 4 23 J. Arcimowicz 

RP 132/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

5.11.2012 
Biblioteka 

Pedagogiczna 
w Łomży 

4 16 J. Arcimowicz 

RP 133/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej w szkole 
ponadgimnazjalnej 

30.10.2012 
V Liceum 

Ogólnokształcące 
w Białymstoku 

4 44 D. Dąbrowska 

RP 134/2012 
Dostosowanie warunków i metod 
nauczania do potrzeb uczniów ze SPE 

5.11.2012 SP w Wąsoszu 4 12 D. Momot 
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RP 135/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej w szkołach ponadgimn. 

6.11.2012 ZSZ w Wysokiem Maz. 4 39 D. Dąbrowska 

RP 136/2012 
Korelacja treści kształcenia ogólnego 
i zawodowego w kontekście nowej 
podstawy programowej 

21.11.2012 ZSKŚiA w Giżycku 4 38 I. Puciłowska 

RP 137/2012 
Pierwsza pomoc w placówce 
oświatowej 

5.12.2012 
Przedszkole 
w Czyżewie 

4 33 I. Puciłowska 

RP 138/2012 
Ocenianie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

8.11.2012 SP w Czaplicach 4 15 D. Dąbrowska 

RP 139/2012 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkole 

12.11.2012 SP nr 1 w Kolnie 4 26 D. Momot 

RP 140/2012 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
w praktyce szkolnej 

3.12.2012 SP nr 5 w Łomży 4 37 J. Boryszewska 

RP 141/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej w szkole podstawowej 

16.11.2012 SP w Jeziorku 4 18 J. Szkop 

RP 142/2012 
Ocenianie kształtujące po polsku - 
szkoły podstawowe 

23.11.2012 SP w Ptakach 4 17 J. Szkop 

RP 143/2012 
Ocenianie kształtujące po polsku - 
szkoły podstawowe 

12.12.2012 SP w Holonkach 4 16 J. Szkop 

RP 144/2012 
Indywidualizacja pracy z uczniem na 
zajęciach lekcyjnych 

12.11.2012 
SP nr 1 w Wysokiem 

Maz. 
4 46 J. Marek 

RP 145/2012 
Indywidualizacja pracy z uczniem 
na zajęciach lekcyjnych 

8.11.2012 
Gimnazjum Katolickie  

w Łomży 
4 25 J. Marek 

RP 146/2012 
Trudne zachowania uczniów - jak je 
zrozumieć i jak z nimi pracować" 

13.12.2012 SP w Stawiskach 4 31 J. Boryszewska 

RP 147/2012 
Jak uczyć wychowanków 
respektowania norm społecznych 

26.11.2012 
Przedszkole nr 4 

w Zambrowie 
4 14 H. Waszkiewicz 

RP 148/2012 
Podejście coachingowe w pracy 
wychowawcy 

28.11.2012 ZSB-G w Białymstok 4 69 M. Rafalska 

RP 149/2012 
Wspieranie rozwoju indywidualnego 
ucznia - zadania wynikające z nowej 
podst. programowej 

12.12.2012 
ZSOiP w Wysokiem 

Maz. 
4 39 J. Boryszewska 

RP 150/2012 
Jak szkoła powinna przygotować się 
do ewaluacji zewnętrznej 

10.12.2012 SP nr 5w Łomży 4 36 M.M. Ferenc 

RP 151/2012 
Dostosowanie warunków i metod do 
potrzeb i możliwości uczniów ze SPE 

19.11.2012 
ZSOiP w Wysokiem 

Maz. 
4 40 D. Momot 

RP 152/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej w szkole podstawowej 

3.12.2012 SP w Janowie 4 17 J. Szkop 

RP 153/2012 
Konstruowanie sprawdzianów 
osiągnięć uczniów i analiza ich 
wyników 

5.12.2012 SP w Wiśniewie 4 8 J. Szkop 

RP 154/2012 
Indywidualizacja pracy z uczniem na 
zajęciach lekcyjnych 

19.11.2012 SP w Janowie 4 16 J. Marek 

RP 155/2012 
Organizowanie i udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  

16.11.2012 Gimnazjum w Kolnie 4 32 D. Dąbrowska 

RP 156/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

19.11.2012 
Przedszkole nr 9 

w Łomży 
4 15 J. Arcimowicz 

RP 157/2012 
Wypalenie zawodowe nauczycieli - Jak 
mu zapobiec? 

3.12.2012 SP w Niedźwiadnej 4 10 H. Waszkiewicz 

RP 158/2012 
Wypalenie zawodowe nauczycieli - Jak 
mu zapobiec? 

20.11.2012 ZSP w Łysych 4 23 H. Waszkiewicz 

RP 159/2012 
Jak uczyć wychowanków 
respektowania norm społecznych 

4.12.2012 
Przedszkole nr 5 

w Łomży 
4 11 H. Waszkiewicz 

RP 160/2012 
Prawa i obowiązki nauczycieli 
wynikające z przepisów prawa 

19.11.2012 ZS CKR w Rudce 4 27 Z. De-Mezer 

RP 161/2012 

Jakościowa analiza wyników egzaminu 
maturalnego na przykładzie 
matematyki oraz konstruowanie 
programu doskonalącego 

8.11.2012 PODN w Augustowie 4 4 J. Pieczywek 

RP 162/2012 
Kształcenie czytania jako kompetencji 
kluczowej 

20.11.2012 
Gimnazjum 

w Jedwabnem 
4 22 D. Dąbrowska 
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RP 163/2012 
Dostosowanie warunków i metod 
nauczania do potrzeb i możliwości 
uczniów ze SPE 

27.11.2012 SP w Starym Laskowcu 4 7 D. Momot 

RP 164/2012 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
w praktyce szkolnej 

10.12.2012 ZSP w Łysych 4 16 J. Boryszewska 

RP 165/2012 Zespołowe formy pracy nauczycieli 14.12.2012 SP w Obrubnikach 4 17 M.M. Ferenc 

RP 166/2012 Zespołowe formy pracy nauczycieli 28.11.2012 Gimnazjum w Glinkach 4 14 M.M. Ferenc 

RP 167/2012 
Kształcenie czytania jako kompetencji 
kluczowej 

28.11.2012 SP w Jedwabnem 4 24 D. Dąbrowska 

RP 168/2012 
Kształcenie czytania jako kompetencji 
kluczowej 

5.12.2012 SP w Zbójnej 4 26 D. Dąbrowska 

RP 169/2012 
Wykorzystanie tablicy interaktywnej 
na zajęciach szkolnych 

30.11.2012 SP w Kupiskach 4 12 B. Kossakowska 

RP 170/2012 Zagrożenia w cyberprzestrzeni 6.12.2012 SP w Kupiskach 4 14 B. Kossakowska 

RP 171/2012 Platforma e-learningowa Moodle 17.12.2012 SP w Kupiskach 4 12 B. Kossakowska 

RP 172/2012 Multimedia - praca w chmurze" 13.12.2012 SP w Kupiskach 4 13 B. Kossakowska 

RP 173/2012 Podejście coachingowe w wychowaniu 4.12.2012 II LO w Łomży 4 32 M. Rafalska 

RP 174/2012 
Korelacja treści kształcenia ogólnego 
i zawodowego w kontekście nowej 
podstawy programowej 

12.12.2012 ZS CKR w Marianowie 4 25 I. Puciłowska 

RP 175/2012 
Zadania nauczyciela wynikające 
z planowania i realizacji nowej 
podstawy programowej 

6.12.2012 ZS nr 6 w Suwałkach 4 17 I. Puciłowska 

RP 176/2012 
Zadania nauczyciela wynikające 
z planowania i realizacji nowej 
podstawy programowej 

6.12.2012 ZS nr 6 Suwałki 4 29 D. Dąbrowska 

RP 177/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

3.12.2012 Katolicka SP w Łapach 4 24 J. Arcimowicz 

RP 178/2012 
Zasady opracowywania narzędzi 
ewaluacyjnych na potrzeby własnej 
placówki 

4.12.2012 
Gimnazjum w 

Wasilkowie 
4 12 J. Arcimowicz 

RP 179/2012 
Indywidualizacja pracy z uczniem na 
zajęciach lekcyjnych 

6.12.2012 Gimnazjum w Glinkach 4 14 J. Marek 

RP 180/2012 
Zasady współczesnego oceniania 
w świetle nowej podstawy 
programowej 

5.12.2012 
Gimnazjum 

w Ciechanowcu 
4 23 J. Marek 

RP 181/2012 
Wdrażanie nowej podstawy 
programowej w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

7.12.2012 II LO w Augustowie 4 28 D. Dąbrowska 

RP 182/2012 
Lekcja multimedialna  
z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej 

14.12.2012 
SP w Ławsku, 
SP w Ulewie  

i SP w Kownatach 
4 13 B. Kossakowska 

RP 183/2012 
Przygotowanie i realizacja ewaluacji 
wewnętrznej 

28.12.2012 
Przedszkole nr 8 

w Łomży 
4 13 M.M. Ferenc 

   RAZEM 735 4382  
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Konferencje i seminaria w 2012 r. 
 

Nr formy Zakres kształcenia (temat) 
Termin 

realizacji 

Liczba 

godzin 

Liczba 

uczest. 
Organizator 

KS-1 Festiwal projektów edukacyjnych 08.05.2012 r. 5 42 
Dorota 
Dąbrowska 

KS-2 Wychowanie religijne w rodzinie 19.01.2012 r. 6 99 
Elżbieta 
Osewska 

KS-3  Współpraca rodziny i szkoły 11.02.2012 r. 5 36 
Elżbieta 
Osewska 

KS-4 Metody Aktywizujące w katechezie 03.02.2012 r. 5 15 
Elżbieta 
Osewska 

KS-5 
Jak sprostać nowej podstawie 

programowej ? 
08.03.2012 r. 3 47 

Joanna 

Szkop 

KS-6 Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej 12.04.2012 r. 5 57 Dorota Kozioł 

KS-7 

Nauczanie języka polskiego w szkole 
ponadgimnazjalnej w świetle nowej 
podstawy programowej 

13.04.2012 r. 3 36 
Dorota 
Dąbrowska 

KS-8/1 

Czy nowa podstawa programowa 
zmienia sposób pracy nauczyciela 
matematyki? 

20.04. 2012 r. 3 14 Dorota Kozioł 

KS -8/2 

Czy nowa podstawa programowa 
zmienia sposób pracy nauczyciela 
matematyki? 

16.04.2012 r. 3 13 Dorota Kozioł 

KS - 8/3 

Czy nowa podstawa programowa 
zmienia sposób pracy nauczyciela 
matematyki? 

20.04.2012 r. 3 11 Dorota Kozioł 

KS-9 
Jak sprostać nowej podstawie 
programowej ? 

16.04. 2012 r. 3 11 
Joanna 
Szkop 

KS-10 
Jak sprostać nowej podstawie 
programowej? 

23.03. 2012 r. 3 8 
Joanna 
Szkop 

KS - 11/1 
Ciekawe sposoby poznawania przyrody 
z nową podstawą programową 

19.04.2012r. 3 14 Dorota Kozioł 

KS - 11/2 
Ciekawe sposoby poznawania przyrody 
z nową podstawą programową 

23.04.2012 r. 3 9 Dorota Kozioł 

KS - 12 
Wartościowe przedszkole to sukces 
w szkole 

9.05.2012 r. 3 43 
Danuta 
Lasek 

KS - 13/1 
Konferencje rejonowe - Planowanie 
pracy szkoły/placówki oświatowej 

7.09. 2012 r. 4 30 
Janina 
Arcimowicz 

KS - 13/2 
Konferencje rejonowe - Planowanie 
pracy szkoły/placówki oświatowej 

10.09. 2012 r. 4 26 
Janina 
Arcimowicz 

KS - 13/3 
Konferencje rejonowe - Planowanie 
pracy szkoły/placówki oświatowej 

11.09. 2012 r. 4 34 
Janina 
Arcimowicz 

KS - 13/4 
Konferencje rejonowe - Planowanie 
pracy szkoły/placówki oświatowej 

12.09. 2012 r. 4 49 
Janina 
Arcimowicz 

KS - 13/5 

Konferencje rejonowe - Wykorzystanie 
wyników nowego egzaminu w pracy 
polonisty 

29.09. 2012 r. 5 28 
Dorota 
Dąbrowska 
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KS - 13/6 

Konferencje rejonowe - Wykorzystanie 
wyników nowego egzaminu w pracy 
polonisty 

14.09. 2012 r. 3 11 
Dorota 
Dąbrowska 

KS - 13/7 

Konferencje rejonowe - Wykorzystanie 
wyników nowego egzaminu w pracy 
polonisty 

18.09. 2012 r. 3 20 
Dorota 
Dąbrowska 

KS - 13/8 

Konferencje rejonowe - Wykorzystanie 
wyników nowego egzaminu w pracy 
polonisty 

19.09. 2012 r. 3 21 
Dorota 
Dąbrowska 

KS - 13/9 

Konferencje rejonowe - Główne kierunki 
pracy polonisty w r.szk. 2012/2013 - 
wdrażanie podstawy programowej 

12.09. 2012 r. 3 20 
Joanna 
Szkop 

KS - 
13/10 

Konferencje rejonowe - Główne kierunki 
pracy polonisty w r.szk. 2012/2013 - 
wdrażanie podstawy programowej 

13.09. 2012 r. 3 16 
Joanna 
Szkop 

KS - 

13/11 

Konferencje rejonowe - Główne kierunki 

pracy polonisty w r.szk. 2012/2013 - 
wdrażanie podstawy programowej 

19.09. 2012 r. 3 22 
Joanna 

Szkop 

KS - 
13/12 

Konferencje rejonowe - Główne kierunki 
pracy polonisty w r.szk. 2012/2013 - 
wdrażanie podstawy programowej 

20.09. 2012 r. 3 25 
Joanna 
Szkop 

KS - 
13/13 

Konferencje rejonowe - Jak doskonalić 
umiejętności matematyczne i językowe 
uczniów klas I-III w świetle wyników 
badań ogólnopolskich OBUT? 

12.09. 2012 r. 3 48 
Danuta 
Lasek 

KS - 
13/14 

Konferencje rejonowe - Jak doskonalić 
umiejętności matematyczne i językowe 
uczniów klas I-III w świetle wyników 

badań ogólnopolskich OBUT? 

13.09. 2012 r. 3 35 
Danuta 
Lasek 

KS - 
13/15 

Konferencje rejonowe - Jak doskonalić 
umiejętności matematyczne i językowe 
uczniów klas I-III w świetle wyników 
badań ogólnopolskich OBUT? 

19.09. 2012 r. 3 64 
Danuta 
Lasek 

KS - 
13/16 

Konferencje rejonowe - Jak doskonalić 
umiejętności matematyczne i językowe 
uczniów klas I-III w świetle wyników 
badań ogólnopolskich OBUT? 

21.09. 2012 r. 3 54 
Danuta 
Lasek 

KS - 
13/17 

Konferencje rejonowe – Projekty 
i inicjatywy dla wychowania 
przedszkolnego w r. szk. 2012/2013 

13.09. 2012 r. 3 24 
Maria 
M. Ferenc 

KS - 

13/18 

Konferencje rejonowe – Projekty 
i inicjatywy dla wychowania 

przedszkolnego w r. szk. 2012/2013 

14.09. 2012 r. 3 23 
Maria 

M. Ferenc 

KS - 
13/19 

Konferencje rejonowe – Projekty 
i inicjatywy dla wychowania 
przedszkolnego w r. szk. 2012/2013 

20.09. 2012 r. 3 53 
Maria 
M. Ferenc 

KS - 

13/20 

Konferencje rejonowe – Projekty 

i inicjatywy dla wychowania 

przedszkolnego w r. szk. 2012/2013 

21.09. 2012 r. 3 37 
Maria 

M. Ferenc 

KS - 
13/21 

Konferencje rejonowe - Kierunki pracy 
katechetycznej w r. szk. 2012/2013 

1.09. 2012 r. 6 527 
Elżbieta 
Osewska 

KS - 
13/22 

Konferencje rejonowe - Planowanie, 
realizacja, dokumentowanie oraz 
analiza uzyskiwanych efektów w pracy 
nauczyciela przyrodnika 

12.09. 2012 r. 3 7 
Joanna 
Marek 

KS - 
13/23 

Konferencje rejonowe - Planowanie, 
realizacja, dokumentowanie oraz 
analiza uzyskiwanych efektów w pracy 
nauczyciela przyrodnika 

13.09. 2012 r. 3 11 
Joanna 
Marek 
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KS - 
13/24 

Konferencje rejonowe - Planowanie, 
realizacja, dokumentowanie oraz 
analiza uzyskiwanych efektów w pracy 
nauczyciela przyrodnika 

19.09. 2012 r. 3 31 
Joanna 
Marek 

KS - 
13/25 

Konferencje rejonowe - Planowanie, 
realizacja, dokumentowanie oraz 
analiza uzyskiwanych efektów w pracy 
nauczyciela przyrodnika 

26.09.12 3 25 
Joanna 
Marek 

KS - 
13/26 

Konferencje rejonowe – Szkolne 
i przedmiotowe zasady oceniania na 
lekcjach matematyki w świetle nowej 
podstawy programowej 

12.09. 2012 r. 3 19 Dorota Kozioł 

KS - 
13/27 

Konferencje rejonowe – Szkolne 
i przedmiotowe zasady oceniania na 
lekcjach matematyki w świetle nowej 
podstawy programowej 

13.09. 2012 r. 3 18 Dorota Kozioł 

KS - 
13/28 

Konferencje rejonowe – Szkolne 

i przedmiotowe zasady oceniania na 
lekcjach matematyki w świetle nowej 
podstawy programowej 

19.09. 2012 r. 3 38 Dorota Kozioł 

KS - 
13/29 

Konferencje rejonowe – Szkolne 
i przedmiotowe zasady oceniania na 
lekcjach matematyki w świetle nowej 
podstawy programowej 

26.09. 2012 r. 3 20 Dorota Kozioł 

KS - 
13/30 

Konferencje rejonowe - Jak dostosować 
program i plan nauczania historii i wos 
do potrzeb szkoły i klasy 

19.09. 2012 r. 3 21 
Bożena 
Zgrzywa 

KS - 
13/31 

Konferencje rejonowe - Jak dostosować 
program i plan nauczania historii i wos 
do potrzeb szkoły i klasy 

21.09. 2012 r. 3 18 
Bożena 
Zgrzywa 

KS - 
13/32 

Konferencje rejonowe - Pomoc 
psychologiczno – pedagogiczna 
w praktyce szkolnej 

14.09. 2012 r. 3 24 
Jolanta 
Boryszewska 

KS - 
13/34 

Konferencje rejonowe - Pomoc 
psychologiczno – pedagogiczna 
w praktyce szkolnej 

18.09. 2012 r. 3 29 
Jolanta 
Boryszewska 

KS - 
13/35 

Konferencje rejonowe - Budowanie 

relacji osobowych jako istotnego 
warunku wychowania w kontekście 
przemian kulturowych 

13.09. 2012 r. 3 12 
Hanna 
Waszkiewicz 

KS - 
13/36 KS 
- 13/37 

Konferencje rejonowe - Budowanie 
relacji osobowych jako istotnego 
warunku wychowania w kontekście 
przemian kulturowych 

19.09. 2012 r. 

3 18 

Hanna 
Waszkiewicz 

Konferencje rejonowe - Budowanie 
relacji osobowych jako istotnego 
warunku wychowania w kontekście 
przemian kulturowych 

20.09. 2012 r. 
Hanna 
Waszkiewicz 

KS - 
13/38 

Konferencje rejonowe - Budowanie 

relacji osobowych jako istotnego 
warunku wychowania w kontekście 

przemian kulturowych 

24.09. 2012 r. 3 15 
Hanna 
Waszkiewicz 

KS - 
13/39 

Konferencje rejonowe – Uczniowie 
z niepełnosprawnością w procesie 
społecznej integracji - fakty, 
kontrowersje, perspektywy 

10.09. 2012 r. 4 17 
Danuta 
Momot 

KS - 
13/40 

Konferencje rejonowe – Uczniowie 
z niepełnosprawnością w procesie 
społecznej integracji - fakty, 
kontrowersje, perspektywy 

13.09. 2012 r. 4 22 
Danuta 
Momot 

KS - 
13/41 

Konferencje rejonowe – Uczniowie 
z niepełnosprawnością w procesie 
społecznej integracji - fakty, 
kontrowersje, perspektywy 

14.09. 2012 r. 4 17 
Danuta 
Momot 
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KS - 
13/42 

Konferencje rejonowe – Uczniowi 
z niepełnosprawnością w procesie 
społecznej integracji - fakty, 
kontrowersje, perspektywy 

20.09. 2012 r. 4 15 
Danuta 
Momot 

KS - 
13/43 

Konferencje rejonowe - Do matury 2015 15.09. 2012 r. 4 42 
Jadwiga 
Pieczywek 

KS - 
13/45 

Organizacja i przebieg egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w 
zawodzie według nowej podstawy 
programowej  

19.09. 2012 r. 4 32 
Iwona 
Puciłowska 

KS - 14 
Potencjały i pułapki ewaluacji w 
praktyce szkolnej 

17.09. 2012 r. 6 127 
Janina 
Arcimowicz 

KS - 15 
Współczesna biblioteka szkolna - IV 
Łomżyńskie Forum Bibliotekarzy 

20.09. 2012 r. 5 94 
Dorota 
Dąbrowska 

KS - 16 
Współpraca rodziny i szkoły: Iluzja czy 
rzeczywistość?  

22.09. 2012 r. 7 176 
Elżbieta 
Osewska 

KS - 17 
Technologie informacyjne 
i komunikacyjne dla edukacji 

5-6.10.2012 r. 12 82 

Zbigniew 
Bernard 
Kossakowski 

  RAZEM 227 2552  

 

Spotkania z wydawnictwami w 2012 r. 

Lp. Data Wydawnictwo Temat 
Liczba 

godzin 

Liczba 

uczest 
Organizator 

zajęć 

1 20.03.2012 Nowa Era 
Program i podręcznik do języka 
polskiego w szkole 
ponadgimnazjalnej 

2 8 
Dorota 
Dąbrowska 

2 28.03.2012 Nowa Era 
Literatura, która wychowuje. Ucz 
tak jak lubisz ! 

4 51 
Danuta 
Lasek 

3 29.03.2012 Nowa Era 
Teraz niemiecki ! Fascynuj, 
motywuj, ucz! 

2 16 
Jolanta 
Simon 

4 18.04.2012 WSiP Matura - motywacja Motive Duetsch 2 18 
Jolanta 
Simon 

5 18.04.2012 WSiP Pomagamy uczyć! Kompletnie! 2 12 
Jolanta 
Simon 

6 13.12.2012 Nowa Era 

Integracja języka angielskiego w 
klasach 1 - 3 z treściami edukacji 
wczesnoszkolnej. Diagnoza w 
klasach 4 - 6- przyrost wiedzy pod 
pełną kontrolą 

2 16 
Jolanta 
Simon 

  
 RAZEM 14 121 
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Wykaz pracowników pedagogicznych 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży 
 

 

Lp. Nazwisko i imię  Stanowisko/specjalność Wymiar 
zatrudnienia 

Nauczyciele konsultanci 

1 Kossakowski Zbigniew Dyrektor ODN 1 etat 

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 

0,75 

8. Osewska Elżbieta Konsultant ds. nauczania religii 0,6 

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  Puciłowska Iwona  
Konsultant ds. kształcenia 
zawodowego 

0,33 

16. Zgrzywa Bożena 
Konsultant ds. edukacji historycznej 
i obywatelskiej 

0,25  

17. Pieczywek Jadwiga 
Konsultant ds. edukacji 
matematycznej 

0,25 

18. Simon Jolanta  specjalista 0,5 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 


