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Plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku na rok szkolny 2022/2023 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ( Dz.U. 2019 poz. 

1045 oraz  Dz. U. z 2021 r. poz. 1601) 

2. Statut Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji   

3. Statut Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku 

4. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w  roku szkolnym 2022 / 2023 ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki - na podstawie 

art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)  

 

Podstawą do sporządzenia planu pracy PODN są także : 

1. Przeprowadzona diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół powiatu giżyckiego  

2. Wyniki i wnioski nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021 / 2022 

 

 

http://www.poregizycko.pl/
mailto:podn@poregizycko.pl
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 Realizacja podstawowych zadań  

 

 

I. Organizowanie i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikającego z kierunków realizacji polityki oświatowej  państwa 

w roku szkolnym 2022 / 2023 

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 

2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie 

krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w 

szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 
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Działanie Odbiorcy Sposób  realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

I. 

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 

piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

 Współczesne problemy wychowawcze, a wartości w 

wychowaniu. 

 Wzmacnianie u uczniów więzi rodzinnych. 

 Dbałość o wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i 

szacunku dla drugiego człowieka. 

 Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez uczenie 

tolerancji i walki z mową nienawiści wśród uczniów. 

 Rola nauczyciela w rozpoznaniu wykluczenia 

społecznego ucznia. 

 Współpraca rodziców w działaniach wychowawczych 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacji , 

wychowawcy klas, 

pedagodzy szkolni 

 

 

 

 

 

warsztaty  i szkolenia dla 

nauczycieli i  

 Rad Pedagogicznych. wg. 

harmonogramu zał. nr 1 

 

 

Koordynator sieci 

współpracy 

pedagogów 

szkolnych , doradca 

metodyczny 

edukacji 

wczesnoszkolnej,  
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II. 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

 

 

 Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia 

psychicznego. 

 Promowanie zdrowego stylu życia i  zmniejszenie zasięgu 

zachowań ryzykownych. 

 Wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

, pedagodzy 

szkolni, 

wychowawcy 

internatów, 

zainteresowani 

nauczyciele 

 

warsztaty  dla nauczycieli i  

 Rad Pedagogicznych. wg. 

harmonogramu zał. nr 1 

 

 

Koordynatorzy 

sieci 

wychowawców i 

bibliotekarzy  

Doradca 

metodyczny 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 
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III. 

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy.  

 Popularyzacja oraz wskazanie dostępności lektur 

szkolnych w formacie cyfrowym. 

 Biblioteki cyfrowe – projekt Academica. 

 Rola wychowawcy klasowego w kształtowaniu postaw 

patriotycznych i obywatelskich młodzieży.  

 Współpraca rodziców w działaniach wychowawczych 

szkoły. 

 Wzmacnianie u uczniów poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i regionalnej, przywiązania do historii 

i tradycji narodowych. 

 Dbałość o wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i 

szacunku do dziedzictwa narodowego oraz dziedzictwa 

cywilizacyjnych Europy. 

 Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez uczenie 

tolerancji i walki z mową nienawiści wśród uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

bibliotekarze, 

wychowawcy klas i 

wychowawcy 

internatów, 

nauczyciele historii 

i WOS, 

nauczyciele religii 

 

szkolenia ,warsztaty dla 

nauczycieli i Rad Pedagogicznych 

lekcje otwarte w Bibliotece 

Pedagogicznej  

Wieczory literackie ,  

Realizacja projektu teatru YOTA: 

„Scena słowa 2021” 

(terminy szkoleń zostaną ustalone 

z Radami Pedagogicznymi, 

harmonogram szkoleń 

indywidualnych zostanie ustalony 

wg.zgłoszeń ) 

 

 

 

 

 

wicedyrektor 

PORE- 

koordynator sieci 

bibliotekarzy,  

 

Koordynatorzy 

sieci 

wychowawców i 

pedagogów 

szkolnych  

Doradca 

metodyczny 

edukacji 

wczesnoszkolnej 
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IV. 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej 

 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu uczniów na skutek 

długotrwałej izolacji spowodowanej pandemią. 

 Bezpieczne powroty do szkoły – praca z nauczycielem w 

zakresie podniesienia kompetencji emocjonalno – 

społecznych uczniów. 

 Skuteczne metody pracy z uczniami doświadczającymi 

trudności emocjonalnych- wspieranie nauczycieli w 

pokonywaniu negatywnych skutków pandemii. 

 Wychowanie uczniów do właściwego odbioru i 

wykorzystania mediów. 

 Ryzykowne zachowania w sieci. 

 Dzieci w świecie gier komputerowych. 

 Jak radzić sobie z agresją elektroniczną u młodych ludzi? 

 Zagrożenia w Internecie. Wzmacnianie kompetencji 

informatycznych nauczycieli. 

 Jak efektywnie prowadzić lekcje on-line. Praca na 

konkretnych platformach. 

 Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela. 

 Kodowanie na dywanie czyli programowanie z 

najmłodszymi. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 

wychowania przedszkolnego w zakresie technologii 

informatycznej i multimedialnej. 

 

 

 Nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacji , 

nauczyciele 

współorganizujący 

kształcenie w 

szkołach i 

placówkach 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

warsztaty i szkolenia dla 

nauczycieli. 

Szkolenia rad pedagogicznych. 

(terminy szkoleń zostaną ustalone 

z Radami Pedagogicznymi, 

harmonogram szkoleń 

indywidualnych zostanie ustalony 

wg.zgłoszeń ) 

 

 

 

 

 

Dyrektor PORE,  

 

Koordynatorzy  

sieci współpracy 

pedagogów i 

wychowawców 

klas 

 

 

Doradcy 

metodyczni  

edukacji 

wczesnoszkolnej , 

podstaw 

przedsiębiorczości 

, języka polskiego, 

biologii, 

matematyki 
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 WebQuest – innowacyjna metoda uczenia się jako 

integralna część nauczania dowolnego przedmiotu na 

każdym poziomie nauczania 

 Podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie 

diagnozowania, prowadzenia wczesnego wspomagania 

rozwoju i nauczania  oraz rewalidacji dzieci i uczniów z 

całościowymi zaburzeniami rozwojowymi 

 Wypracowanie spójnej wspólnej strategii na rzecz 

dalszego kształcenia  ucznia ze SPE. 

 Propagowanie wiedzy o uzależnieniach, sposobach 

rozpoznawania i przeciwdziałania tym zjawisko 
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V. 

Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 
 

 

 Poprawa jakości kształcenia nauczycieli oraz zwiększania 

atrakcyjności zawodu nauczyciela 

 Promowanie idei uczenia się przez całe życie; 

 Kryteria weryfikacji efektów kształcenia (opis wymagań 

potwierdzających osiągniecie efektów kształcenia w 

danym zawodzie).  

 Zapewnienie adekwatnych, skutecznych i wysokiej 

jakości rozwiązań dydaktycznych i metodycznych 

 Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

 Dodatkowe umiejętności zawodowe. 

 Wypalenie zawodowe nauczycieli 

 Wspieranie kadr zarządzających w edukacji formalnej w 

tworzeniu warunków dla rozwoju umiejętności 

 eTwinning – współpraca nauczycieli różnych krajów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele szkół 

zawodowych, 

nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty i szkolenia dla 

nauczycieli. 

Szkolenia rad 

pedagogicznych. 

 

(terminy szkoleń zostaną 

ustalone z Radami 

Pedagogicznymi, 

harmonogram szkoleń 

indywidualnych zostanie 

ustalony wg.zgłoszeń ) 

 

Pozostałe szkolenia 

wg.harmonogramu zał. nr 1 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor PORE, doradca 

metodyczny podstaw 

przedsiębiorczości ,  

 

Doradca zawodowy 

Doradcy zawodowi 

j.polskiego i matematyki 
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VI. 

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 

2030. 

 

 Metody, pomysły i doświadczenia z zakresu metodyki 

i edukacji ekologicznej 

 Szkolenia nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej 

- Zielony kaganek – program edukacji ekologicznej 

dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku 

szkolnym we współpracy z Fundacją Wielkich Jezior 

Mazurskich 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 Nauczyciele 

przedszkoli i 

nauczyciele  kl. I-

III 

 

 

 

Warsztaty, szkolenia , 

konferencja  

terminy szkoleń zostaną 

ustalone z Radami 

Pedagogicznymi, 

(harmonogram szkoleń 

indywidualnych zostanie 

ustalony wg.zgłoszeń ) 

 

harmonogramu zał. nr 1 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor PORE 

Doradca metodyczny z 

biologii i chemii 

 ekspert zewnętrzny 
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VII. 

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych 

 

 

 Metody, pomysły i doświadczenia z zakresu metodyki 

i edukacji ekologicznej 

 Szkolenia nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej 

- Zielony kaganek – program edukacji ekologicznej 

dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku 

szkolnym we współpracy z Fundacją Wielkich Jezior 

Mazurskich 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 Nauczyciele 

przedszkoli i 

nauczyciele  kl. I-

III 

 

 

 

Warsztaty, szkolenia , 

konferencja  

terminy szkoleń zostaną 

ustalone z Radami 

Pedagogicznymi, 

(harmonogram szkoleń 

indywidualnych zostanie 

ustalony wg.zgłoszeń ) 

 

harmonogramu zał. nr 1 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor PORE 

Doradca metodyczny z 

biologii i chemii 

 ekspert zewnętrzny 
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VIII. 

Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w 

szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

 

 

 Metody, pomysły i doświadczenia z zakresu metodyki i 

edukacji ekologicznej 

 Szkolenia nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej - 

Zielony kaganek – program edukacji ekologicznej dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku 

szkolnym we współpracy z Fundacją Wielkich Jezior 

Mazurskich 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 Nauczyciele 

przedszkoli i 

nauczyciele  kl. I-III 

 

 

 

Warsztaty, szkolenia , 

konferencja  

terminy szkoleń zostaną 

ustalone z Radami 

Pedagogicznymi, 

(harmonogram szkoleń 

indywidualnych zostanie 

ustalony wg.zgłoszeń ) 

 

harmonogramu zał. nr 1 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor PORE 

Doradca metodyczny z 

biologii i chemii 

 ekspert zewnętrzny 
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IX. 

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 Metody, pomysły i doświadczenia z zakresu metodyki i 

edukacji ekologicznej 

 Szkolenia nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej - 

Zielony kaganek – program edukacji ekologicznej dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku 

szkolnym we współpracy z Fundacją Wielkich Jezior 

Mazurskich 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 Nauczyciele 

przedszkoli i 

nauczyciele  kl. I-III 

 

 

 

Warsztaty, szkolenia , 

konferencja  

terminy szkoleń zostaną 

ustalone z Radami 

Pedagogicznymi, 

(harmonogram szkoleń 

indywidualnych zostanie 

ustalony wg.zgłoszeń ) 

 

harmonogramu zał. nr 1 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor PORE 

Doradca metodyczny z 

biologii i chemii 

 ekspert zewnętrzny 
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II.  Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  
 

Lp. Działanie Adresaci  Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

 

        1. Wymagania wobec szkół i placówek 

1. Wspomaganie nauczycieli z wykorzystaniem różnych 

form komunikacji bezpośredniej oraz za pomocą poczty  

elektronicznej. 

 

Nauczyciele wychowawcy, 

dyrektorzy szkół i placówek 

oświatowych 

 

 

Konsultacje 

indywidualne i 

grupowe, 

szkolenia 

webinaria 

 

 

koordynatorzy sieci, 

wszyscy doradcy 

metodyczni  

2.  Praca z kadrą kierowniczą szkół i placówek w zakresie: 

 Zmiany w prawie oświatowym 

 Koncepcja pracy szkoły 

 Budowanie zespołów nauczycielskich 

 Ewaluacja wewnętrzna 

 Nadzór pedagogiczny dyrektora. 

 Działania dyrektora w okresie pracy zdalnej. 

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela w okresie pracy 

zdalnej. 

 

 

 

 Dyrektorzy szkół i placówek  

 

 

Seminarium 

Warsztaty. 

Wymiana 

dobrych praktyk 

i doświadczeń w 

sieci 

dyrektorów. 

 

 

Dyrektor PORE, 

koordynator sieci 

dyrektorów 
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       2. Realizacja podstaw programowych,  w tym opracowywanie programów nauczania 

1.  Oferta edukacyjna szkoły, a realizacja podstawy 

programowej.  

 Nauczyciele  wszystkich  etapów 

edukacyjnych 

 

IX-VI 

 

-Szkolenia -

Konsultacje 

indywidualne z 

doradcami 

metodycznymi.  

 

 

Dyrektor PORE, 

doradcy metodyczni 

języka polskiego , 

języków obcych , 

matematyki, 

ekspert zewnętrzny  

2.  Publikacje i nowości wydawnicze z pomocą 

nauczycielowi. 

Zainteresowani nauczyciele Konferencja on-

line 

Prezentacja 

aktualności 

wydawniczych 

na spotkaniach  

z 

przedstawiciela

mi wydawnictw  

 

Doradcy metodyczni 

języków obcych, 

edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 

 

1. Diagnozowanie potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania 

 
1.  Edukacja włączająca. Dziecko z niepełnosprawnością 

w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej. Uczeń 

niepełnosprawny – regulacje prawne. 

 Nauczyciele szkół 

ogólnodostępnych , specjalnych 

 

 

Warsztaty, 

webinaria - 

Dyrektor PORE, 

koordynator sieci 

wychowawców,  
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 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  Tworzenie IPET. 

 

 Wzmocnienie roli doradców zawodowych.  

 

 

 Efektywna forma wsparcia edukacji dziecka z 

autyzmem – Plan aktywności . Uczeń z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej. 

 Nowe formy wspomagania rozwoju i terapii uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną  

 

 

 

 

 

Doradcy zawodowi 

 

 

Nauczyciele  wszystkich etapów 

edukacji 

 

 

wymiana 

doświadczeń 

nauczycieli ze 

szkół masowych 

z nauczycielami 

szkół  

integracyjnych. 

 

Szkolenia dla 

nauczycieli, 

wychowawców, 

doradców 

zawodowych i 

pedagogów 

szkolnych 

powiatu 

giżyckiego. 

Szkolenie dla 

zainteresowanyc

h nauczycieli. 

 

 

Doradca  metodyczny 

kształcenia 

specjalnego 

 

 

Doradca zawodowy 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor PORE, 

ekspert zewnętrzny 

 

Doradca metodyczny 

  Wspomaganie uczniów w walce z depresją  

 Bezpieczny powrót uczniów do szkoły po edukacji 

zdalnej. 

 Wspieranie uczniów w radzeniu sobie w sytuacjach 

kryzysowych. 

Nauczyciele wszystkich etapów 

edukacji. 

 

Szkolenie , 

konferencja 

 

Dyrektor PORE, 

ekspert zewnętrzny- 

lekarz psychiatra 

dzieci i młodzieży 
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2. Analiza wyników i wniosków   z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów 

1.  Analiza i interpretacja wyników egzaminów 

zewnętrznych.  

 

 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych 

dla podniesienia jakości pracy szkoły . 

dyrektorzy szkół i placówek 

oświatowych powiatów 

 

Zainteresowani nauczyciele 

 

 

Wrzesień/ 

październik 

2021 

 spotkanie 

informacyjne 

 

 

Dyrektor PORE 

Doradcy metodyczni 

j.polskiego , języków 

obcych , matematyki 

2.  Wykorzystanie wskaźników EWD w pracy szkoły.  Zainteresowani nauczyciele , 

Rady Pedagogiczne 

Szkolenie  

 

 

Dyrektor PORE, 

ekspert zewnętrzny 

 

3. Wykorzystanie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, sprawdzianu i egzaminów w pracy nauczyciela 

 

1. 
 

 Rozwijanie umiejętności matematyczno-

przyrodniczych uczniów z wykorzystaniem gier i 

zabaw.  

 Sposoby kształtowania podstawowych umiejętności 

matematycznych uczniów oraz umiejętności 

złożonych wymagających rozumowania i 

budowania strategii rozwiązania. 

 Efektywne metody kształcenia matematyczno - 

przyrodniczego. Jak skutecznie pracować z 

 

Rady Pedagogiczne , 

zainteresowani nauczyciele 

 

 

Warsztaty dla 

nauczycieli  

  

 

Szkolenie dla 

nauczycieli  

 

Warsztaty dla 

nauczycieli  

 

 

Dyrektor PORE, 

Doradca metodyczny 

z matematyki , języka 

polskiego 

Ekspert zewnętrzny 
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uczniem na lekcjach? 

 Jak przygotować uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty  

 Jak przygotować ucznia do matury? 

 

 

 

 

4. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą 

 

1. 
 

 Ocena pracy nauczycieli. 

 Praca z kadrą kierowniczą szkół i placówek w 

zakresie zarządzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektorzy szkół i placówek 

 

Warsztaty i 

szkolenia w 

sieci współpracy 

i 

samokształcenia 

dyrektorów 

szkół. 

Szkolenie dla 

dyrektorów 

szkół 

 

Koordynator sieci 

dyrektorów 
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5. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wskazanym przez szkołę lub placówkę, 

wynikającym z jej potrzeb 
 

1.  Praca z uczniem z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się. 

Nauczyciele współorganizujący 

kształcenie , nauczyciele szkół 

specjalnych , zainteresowani 

nauczyciele, Rady Pedagogiczne 

 

Szkolenia , 

warsztaty 

 

Doradca metodyczy 

kształcenia 

specjalnego 

2.  Kształcenie umiejętności rozwiązywania 

problemów społecznych, wychowawczych i 

dydaktycznych oraz promowania wrażliwości 

społecznej i zachowania. 

 

Zainteresowani nauczyciele, 

wychowawcy klas , pedagodzy 

szkolni  

Szkolenia , 

warsztaty 

 

Koordynator sieci 

wychowawców i 

pedagogów 

3.  Wzmacnianie efektywności nauczania z 

uwzględnieniem etapów rozwojowych ucznia.  

Nauczyciele przedszkoli, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Szkolenia 

 

Dyrektor PORE, 

doradcy metodyczny 

edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 
4.  Praca z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną 

społecznie lub zagrożoną społecznie 

 

Zainteresowani nauczyciele, 

wychowawcy klas , pedagodzy 

szkolni 

Warsztaty, 

szkolenia 

 

Dyrektor PORE,  

Psycholog i 

socjoterapeuta PPP 

5.  Poszerzenie umiejętności w zakresie organizacji i 

zarządzania biblioteką – w tym wykorzystania TIK. 

 Niekonwencjonalne metody pracy z książką w 

zakresie rozwoju czytelnictwa. 

 

Nauczyciele bibliotekarze, 

zainteresowani nauczyciele 

Warsztaty, 

seminarium 

 

Dyrektor PORE, 

Koordynator sieci 

bibliotekarzy  

Ekspert zewnętrzny 
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6.  Podstawy poradnictwa zawodowego oraz jego rola 

i zastosowanie w pracy z uczniem.  

 

Doradcy zawodowi Spotkania , 

konsultacje 

Powiatowy 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego 
7.  Postępowanie w sytuacjach trudnych lub 

niebezpiecznych. Odpowiedzialność prawna 

nauczyciela. 

Dyrektorzy szkół, pedagodzy 

szkolni 

Szkolenia , 

warsztaty 

Koordynator sieci 

dyrektorów , ekspert 

zewnętrzny 

8.  Metody i formy organizacyjne sprzyjające 

rozwijaniu i kształtowaniu u dzieci kompetencji 

kluczowych.     

         

Zainteresowani nauczycieli  Szkolenia, 

warsztaty, 

webinarium, 

konsultacje 

indywidualne 

Dyrektor PORE, 

wszyscy doradcy 

metodyczni 

9.  Jak pracować metodą projektu z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. 

 

Zainteresowani nauczyciele 

 

Szkolenie, 

harmonogram 

nr.1 

Dyrektor PORE, 

Doradca metodyczny 

edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 
10.  Rozwijanie twórczego działania dzieci poprzez 

doświadczenie, eksperyment i badanie środowiska 

przyrodniczego. 

Nauczyciele przedszkoli i 

edukacji wczesnoszkolnej 

Szkolenie, 

harmonogram 

nr.1 

Dyrektor PORE, 

Doradca metodyczny 

edukacji 

wczesnoszkolnej i 

przedszkolnej 
11.  Rzeczywiste potrzeby i oczekiwania 

współczesnego ucznia. 

Nauczyciele j.polskiego , 

matematyki i podstaw 

przedsiębiorczości 

 

 

Konsultacje 

indywidualne i 

grupowi 

Doradcy metodyczni 

j.polskiego, 

matematyki i podstaw 

przedsiębiorczości 
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12. 
  Kształcenie kompetencji kluczowych w obszarach: 

 Techniki informatyczno-komputerowe 

 Kompetencje matematyczno-przyrodnicze 

 Kształtowanie właściwych postaw uczniów 

 Kompetencje w zakresie języków obcych 

 

 

Zainteresowani nauczyciele 

 

Konsultacje, 

warsztaty i 

szkolenia 

 

Wszyscy doradcy 

metodyczni 

 

 

6. Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek 

 

1. 
 

 Budowanie warsztatu pracy młodego wychowawcy. 

 Trudne emocje - metody radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych wychowawczo. 

 Trening umiejętności wychowawczych. 

 

 

 

Nauczyciele wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

 

 

Praca w  sieci 

wychowawców i 

pedagogów 

szkolnych 

Konsultacje 

grupowe 

Konsultacje 

indywidualne 

Wymiana 

doświadczeń 
 

 

 

 

 

 

 

Koordynator sieci 

wychowawców, 

Ekspert zewnętrzny, 

doradca metodyczny 

kształcenia 

specjalnego 
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7. Prowadzenie systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form 

kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 

1. 
 

 Tworzenie i prowadzenie bazy zasobów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez 

szkoły i placówki. 

 Podstawy prawa autorskiego 

 Biblioteki cyfrowe i otwarte zasoby edukacyjne. 

 Realizacja edukacji czytelniczej i medialnej 

 

 

Zainteresowani nauczyciele, n-le 

informatyki, bibliotekarze 

 

Szkolenia, praca 

na platformie 

internetowej, 

webinaria 

 

 

 

 

 

Koordynator sieci 

bibliotekarzy,  

Doradca metodyczny 

podstaw 

przedsiębiorczości 

 

 

Harmonogramy szkoleń Rad Pedagogicznych i szkoleń indywidualnych zostanie ustalony i opracowany wg.zgłoszeń po spotkaniu z 

dyrektorami szkół i placówek oświatowych w ostatnim tygodniu sierpnia 2022 r. 
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