
Program rozwoju Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  

w Busku Zdroju  

na lata 2009-2014 

 

Lp. Priorytetowe zadania Planowany rezultat Termin realizacji 

1. Jakościowy rozwój 

placówki. 
• Uzyskanie nowych kwalifikacji oraz podniesienie 

kompetencji i umiejętności zawodowych przez kadrę 

pedagogiczną Ośrodka - zgodnie z potrzebami Ośrodka. 

w każdym roku 

• Ewaluacja wewnętrzna potwierdza wysoką jakość 

działań Ośrodka. 

w każdym roku 

• Ośrodek posiada nowoczesny sprzęt i pomoce 

dydaktyczne oraz fachową literaturę. 

stopniowo aż do 

uzyskania 

spodziewanego 

efektu. 

 Baza ośrodka umożliwia pełną realizację zadań 

statutowych 

stopniowo aż do 

uzyskania 

spodziewanego 

efektu 

2. Ośrodek pozyskuje 

na realizację 

dodatkowych zadań 

 Realizacja Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych 

(Granty Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty). 

w każdym roku 

 Wynajmowanie sal dydaktycznych oraz bazy hotelowej 

Ośrodka 

w każdym roku 



środki 

pozabudżetowe. 

 Realizacja wczasów profilaktyczno - leczniczych dla 

czynnych i emerytowanych nauczycieli z terenu 

województwa świętokrzyskiego - w ramach działalności 

Zakładu Świadczeń Socjalnych przy Kuratorium Oświaty 

w Kielcach. 

w każdym roku 

 Pozyskanie środków współfinansowanych przez Unię 

Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

rok 2012-2013 

3. Współpraca z 

instytucjami 

wspierającymi 

oświatę. 

• Ośrodek posiada sojuszników wspierających go w 

działaniach. 

w każdym roku 

• Ośrodek współpracuje z placówkami doskonalenia 

nauczycieli w celu podnoszenia efektywności 

prowadzonych szkoleń. 

stopniowo aż do 

uzyskania 

spodziewanego 

efektu 

• Instytucje oświatowe zwracają się o wsparcie w 

określonej dziedzinie. 

w każdym roku 

• Współpraca z instytucjami wspierającymi oświatę służy 

kadrze pedagogicznej oraz dzieciom i młodzieży. 

w każdym roku 

4. Promocja działań 
PODiDN 

• .Placówka poprzez swoje działania jest znana na 

świętokrzyskim rynku edukacyjnym. 

(odzwierciedla to 

ilość osób 

korzystających z 

oferty Ośrodka) 

• Ośrodek przygotowuje ofertę edukacyjną: 

- kierowaną bezpośrednio do szkół, 

- prezentowaną na stronie internetowej placówki, 

w każdym roku 



- prezentowaną w ramach Powiatowych Targów 

Edukacyjnych. 

• Szkoły oraz nauczyciele promują swoją działalność na łamach 

Buskiego Kwartalnika Edukacyjnego. 

w każdym roku 

• Strona internetowa Ośrodka jest systematycznie odwiedzana 

przez zainteresowanych nauczycieli. 

w każdym roku 

• Szkoły/placówki oświatowe chętnie uczestniczą w 

organizowanych przez PODiDN w Busku - Zdroju konkursach 

dla dzieci i młodzieży. 

w każdym roku 

 

 

 

Opracowano 01.09.2009 


