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PLAN PRACY 

POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018  

(zgodny z kierunkami polityki oświatowej) 

LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI 

I Diagnoza potrzeb placówek 
oświatowych oraz 
nauczycieli w zakresie 
doskonalenia zawodowego  
i doradztwa metodycznego 

 Stała współpraca z placówkami oświatowymi współpracującymi  
z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  
w Busku-Zdroju w zakresie doskonalenia zawodowego i doradztwa 
metodycznego. 
 

 Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli. 
 

 Określenie zakresu tematycznego szkoleń wynikających z potrzeb 
placówki jako instytucji oraz nauczycieli. 

 

Dyrektor  Marzec/czerwiec 
2018 r. 

 

II Doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz dyrektorów 
placówek oświatowych 

 Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
w zakresie: 

- wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz 
wprowadzonych zmian w systemie oświaty; 

- wymagań stawianych wobec szkół i placówek w procesie 
ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru 
pedagogicznego; 

- realizacji podstaw programowych, w tym opracowania 
programów nauczania; 

- diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu 
nauczania i wychowania; 

- przygotowania do analizy wyników i wniosków nadzoru 
pedagogicznego; 

- przygotowania do analizy wyników egzaminów zewnętrznych. 
 

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

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Cały rok  
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III Organizowanie  
i prowadzenie wspomagania 
szkół i placówek 
oświatowych, mające na 
celu poprawę jakości ich 
pracy 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie działań w celu poprawy jakości pracy 
szkół i placówek oświatowych, m.in. poprzez: 

   

- pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkół i placówek 
oświatowych; 

- zaplanowanie form wspomagania; 

Nauczyciele doradcy 
metodyczni,  
nauczyciele konsultanci 

Wrzesień/ 
październik 2017 r. 

- ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji 
zaplanowanych form wspomagania. 
 

Czerwiec 2018 r. 

 Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, m.in. poprzez: 

- prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, 
konferencji, wykładów i szkoleń; 

- udzielanie konsultacji; 
- upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. 

 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Cały rok 

 Opracowanie oferty edukacyjnej PODiDN w Busku-Zdroju w oparciu  
o kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej  

i informatycznej. 
3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie  

z mediów społecznych. 
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach  

i placówkach systemu oświaty. 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Wrzesień 2017 r./ 
styczeń 2018 r. 

IV Współpraca z instytucjami 
wspierającymi oświatę 

Współpraca z następującymi instytucjami: 
 Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
 Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, 
 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, 
 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, 
 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
 Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju, 
 Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. 

 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Cały rok  
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V Doskonalenie warsztatu 
pracy nauczycieli doradców 
metodycznych i nauczycieli 
konsultantów PODiDN  
w Busku-Zdroju 

 Samokształcenie i samodoskonalenie się nauczycieli doradców 
metodycznych i nauczycieli konsultantów. 

 
 Systematyczna wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami 

doradcami metodycznymi i nauczycielami konsultantami. 
 

 Udział kadry pedagogicznej Ośrodka w szkoleniach wewnętrznych oraz 
zewnętrznych (zgodnie z potrzebami). 

 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Cały rok  

VI Współpraca z organem 
sprawującym nadzór 
pedagogiczny oraz organem 
prowadzącym 

 Współpraca z Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakresie realizacji 
spójnego systemu doskonalenia nauczycieli. 
 

Dyrektor Cały rok  

 Informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o ofercie edukacyjnej 
Ośrodka. 
 

Cały rok 

 Przystąpienie do oferty grantowej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  
w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych. 
 

Czerwiec 2018 r. 

 Organizowanie oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych /zgodnie  
z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 września 2016 r. ws. placówek 
doskonalenia nauczycieli/. 
 

Zgodnie  
z potrzebami 

 Podpisywanie porozumień na prowadzenie doradztwa metodycznego  
z gminami. 
 

Grudzień 2017r./ 
styczeń 2018 r. 

 Informowanie organów prowadzących o udziale nauczycieli  
z poszczególnych gmin i powiatów w proponowanych przez Ośrodek 
formach doskonalenia i dokształcania zawodowego. 
 

Wrzesień 2017 r. 

 Wykonywanie zadań zleconych przez organ prowadzący oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 

Cały rok 

VII Promocja PODiDN  
w środowisku  

 Udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych. 
 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Kwiecień 2018 r.  

 Organizowanie konkursu recytatorskiego dla uczniów klas 0-III. 
 

Maj 2018 r. 

 Organizowanie konkursu wiedzy ,,Moje Ponidzie” dla uczniów klas IV-VI. 
 

Maj 2018 r. 

 Organizowanie konkursu literackiego „Skrzydłem wiatru pisane”. 
 

Październik/ 
listopad 2017 r.  
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 Organizowanie turnieju matematycznego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

 

Czerwiec 2018 r. 

 Współorganizowanie konkursu mitologicznego. 
 

Kwiecień 2018 r. 

 Organizowanie szkoleń o zasięgu gminnym, powiatowym oraz 
wojewódzkim. 

Cały rok 

 


