Sprawozdanie z realizacji planu pracy PODNiDM w Pabianicach
za rok szkolny 2014/2015
W roku szkolnym 2014/2015 – PODNiDM w Pabianicach swoją działalnością objął:
28 przedszkoli, 26 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 10 szkół ponadgimnazjalnych,
2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne z terenu powiatu pabianickiego, Miejską
Bibliotekę Publiczną
w Pabianicach, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką filia
w Pabianicach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.
W roku szkolnym 2014/2015 ośrodek zrealizował zaplanowaną ofertę edukacyjną oraz
przyjęty plan nadzoru pedagogicznego, w tym - harmonogram szkoleniowych narad
wewnętrznych PODNiDM, jako element wsparcia dla doradców metodycznych.
Zrealizowano 326 różnorodnych form doskonalenia i doradztwa metodycznego
dla nauczycieli, w których udział wzięło 4005 nauczycieli i 1195 uczniów.
Dane statystyczne z działalności ośrodka za 2014/2015 przedstawiono w poniższej
tabeli:
Sprawozdanie zbiorcze z pracy PODNiDM w Pabianicach
rok szkolny 2014/2015 (wrzesień 2014 – sierpień 2015)
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Łódzkie Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 przeprowadziło całościową
zewnętrzną ewaluację pracy ośrodka.
Wyniki ewaluacji poszczególnych wymagań przedstawiają się następująco:
 Placówka realizuje koncepcję pracy – poziom spełnienia B
 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób,
instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki – poziom spełniania A
 Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki – poziom spełnienia B
 Procesy edukacyjne są efektami współpracy nauczycieli i innych osób
realizujących zadania placówki – poziom spełnienia B
 Promowana jest wartość edukacji – poziom spełniania A
 Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju – poziom spełnienia A
 Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych
i wewnętrznych – poziom spełnienia B
 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi – poziom spełniania A
Wnioski z ewaluacji:
 Systematyczne pozyskiwanie informacji o opiniach na temat usług edukacyjnych oraz
rozwoju i potrzebach klientów sprzyja doskonaleniu pracy placówki.
 Zaplanowane procesy edukacyjne są systematycznie monitorowane, a wdrażane
wnioski służą ich doskonaleniu oraz wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji
korzystających z ofert ośrodka.
 Działania ośrodka realizowane we współpracy z różnymi instytucjami pozytywnie
wpływają na efektywność pracy placówki, a także na promowanie wartości edukacji w
środowisku lokalnym.
 Działania realizowane we współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami
i organizacjami korzystającymi z oferty ośrodka promują postawy uczenia się przez
całe życie oraz kształtują umiejętności niezbędne do odnoszenia sukcesu na rynku
pracy.
 Placówka, poprzez właściwą diagnozę potrzeb edukacyjnych klientów i dostosowanie
do nich swojej oferty, tworzy właściwy klimat sprzyjający doskonaleniu zawodowemu
nauczycieli.
 Ośrodek stosuje nowatorskie rozwiązania, które służą rozwojowi osób i instytucji
korzystających z oferty placówki.
 Sposób zarządzania ośrodkiem doprowadził do jego rozwoju, a tym samym do
zwiększenia dostępności usług edukacyjnych.
 Klienci ośrodka doceniają szczególnie jego stronę internetową, dogodną lokalizację
oraz zainteresowanie potrzebami nauczycieli.
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Pozyskane środki finansowe
Ośrodek pozyskał następujące pozabudżetowe środki finansowe:
1. dotacja z Gminy Dłutów 3 450,00zł
2. dotacja z Gminy Lutomiersk 10 000,00zł
3. dotacja z Gminy Ksawerów 5 000,00zł
4. dotacja z Gminy Pabianice 8 000,00zł
5. dotacja z Gminy Dobroń 5 000,00zł
6. dotacja z Gminy Konstantynów Łódzki 6 690,00
7. dotacja od Miasta Pabianice 50 000,00zł
Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 ośrodek kontynuował realizację dwóch
projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego:
1. „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu
pabianickiego” z Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
którego liderem jest Firma Global Training Centre sp. z o. o., a partnerem jest Powiat
Pabianicki/PODNiDM w Pabianicach. Kwota dofinansowania to 565 829,08 zł.
W bieżącym roku szkolnym 3 grupy nauczycieli kontynuowało kurs języka
angielskiego. Uczestnicy spotykali się raz w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne
(60 godzin dydaktycznych każda grupa).
Odbyły się również inne kursy:
•
wyjazdowe szkolenia w zakresie coachingu oraz umiejętności trenerskich
w dniach 15-20 września 2014r. w Uniejowie. Uczestnicy poznali zasady coachingu
jako metody motywacji i rozwoju osobistego lub grupowego uczniów i nauczycieli.
Kurs w zakresie umiejętności trenerskich posłużył dyrektorom i nauczycielom –
liderom grup samokształceniowych w szkołach i placówkach oświatowych
do poznania metod i technik pracy z dorosłymi (36 uczestników, 48 godzin
dydaktycznych).
•
w październiku 2014r. 12 osobowa grupa ukończyła 40 – godzinny kurs
z zakresu programów nauczania – szkoły zawodowe, która poznała m.in.:
- Czym się różni modułowy od przedmiotowego systemu kształcenia zawodowego.
Warunki które muszą zaistnieć by wdrożyć modułowy system kształcenia
zawodowego.
- Spójność edukacji i rynku pracy a programy nauczania – czyli jak wdraża się
z sukcesem?
- Modułowy system kształcenia – mocne i słabe strony dla nauczycieli i uczniów.
- Sprawdzanie spełniania oczekiwań naszej szkoły i uczniów wobec rynku pracy
i pracodawców.
•
w miesiącach listopad – styczeń podczas 48 – godzinnego kursu metodyki
pracy z małym dzieckiem 12 uczestników miało okazję przekonać się o tym czym jest
drama i jak wykorzystać jej walory podczas pracy z dziećmi, by wspierać ich rozwój
i uczyć poprzez zabawę. Zestaw wykonywanych przez nauczycieli ćwiczeń pomógł
doświadczyć, jak metoda dramy wpływa na pobudzanie aktywności intelektualnej
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i emocjonalnej u dzieci oraz zainspirował do wykorzystania poznanej wiedzy
w praktyce.
•
szkolenie z zakresu programów nauczania dla szkół ogólnokształcących,
odbyło się w maju 2015r., uczestniczyło w nim 12 nauczycieli, trwało 40 godzin
dydaktycznych.
Realizacja całego projektu wraz z jego efektami została przedstawiona
i podsumowana w dniu 16.06.2015r. podczas seminarium dotyczącego kształcenia
ustawicznego „Lifelong learning to idea, czy sposób życia”.
Podczas realizacji projektu odbyły się dwie kontrole przeprowadzone przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi. Pierwsza obejmowała takie obszary jak: dokumentację
realizacji projektu, kwalifikowalność personelu i uczestników, rozliczenia finansowe,
stosowanie ustawy PZP, danych osobowych oraz działań informacyjnopromocyjnych. Druga zaś dotyczyła monitoringu zajęć w ramach jednego z kursów
tj. „Programy nauczania – szkoły ogólnokształcące”. Podczas kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień. Projekt w dniu 30.06.2015r. został
zakończony i rozliczony
2. „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” z Działania 3.5
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na kwotę 743 880,24 zł, którego liderem
jest Powiat Pabianicki, a realizatorem PODNiDM w Pabianicach.
W projekcie tym uczestniczyło 492 nauczycieli, w tym 28 dyrektorów
z 4 przedszkoli,12 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 3 liceów ogólnokształcących
i 3 techników w zespołach szkół z terenu powiatu pabianickiego. Szkolni
Organizatorzy Rozwoju Edukacji przeprowadzili w wymienionych placówkach
diagnozy potrzeb odnośnie doskonalenia nauczycieli oraz opracowali dla każdej
szkoły i przedszkola indywidualny Roczny Plan Wspomagania. Ponadto każda
placówka oświatowa uczestnicząca w projekcie otrzymała fachowe wsparcie poprzez
warsztaty, szkolenia, konsultacje grupowe i indywidualne prowadzone przez
ekspertów i specjalistów w wymiarze 44 godzin dydaktycznych.
Dodatkowo zostały utworzone 4 różne tematycznie sieci współpracy
i samokształcenia, w ramach których nauczyciele i dyrektorzy mogli wymieniać
swoje doświadczenia. Uczestnicy sieci otrzymali także specjalistyczne wsparcie
poprzez warsztaty, wykłady i konsultacje grupowe prowadzone przez ekspertów
zewnętrznych w wymiarze 36 godzin.
W dniu 30.06.2015r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt podczas, której
zaprezentowano film ilustrujący koncepcję projektu, jego efekty oraz działania
podjęte w ramach jego realizacji. W dniu 31.08.2015r. zakończono realizację
projektu.
W roku szkolnym 2014/2015 ośrodek pozyskał również dotację z WFOŚiGW w Łodzi na
zadanie „Edukacja ekologiczna i regionalna PODNiDM w Pabianicach” w ramach,
którego zrealizowano 14 konkursów dla dzieci i młodzieży pow. pabianickiego w tym
jeden dla woj. łódzkiego oraz:
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1. Konferencję „Ekologiczne odżywianie i zdrowy tryb życia, a kondycja
człowieka”, w dniu 28.10.2014r., która zgromadziła 83 uczestników - dyrektorów,
wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli
władz powiatu i miasta Pabianice, samorządów terytorialnych, ŁKO, lokalnych
mediów.
2. Jednodniowe warsztaty terenowe z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej
do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, w dn. 26.09.2014r.
(42 uczestników).
3. Wycieczkę edukacyjną do Spalskiego Parku Krajobrazowego w dniu
29.05.2015r. Wzięli w niej udział uczestnicy tegorocznej edycji konkursu “Przez
lądy, morza i oceany” z gimnazjów woj. łódzkiego i szkół ponadgimnazjalnych
powiatu pabianickiego wraz z opiekunami.
4. Konferencję podsumowującą wykorzystanie dotacji WFOŚiGW w dniu
08.06.2015r., podczas której przedstawiono prezentację „Rozwijamy pasje
i zainteresowania uczniów we współpracy z instytucjami zewnętrznymi
poprzez konkursy” oraz uzyskane efekty ekologiczne 1530 uczestników zadania
i nagrodzono uczestników (nauczycieli) konkursu fotograficznego „Osobliwości
przyrodnicze i kulturowe”.
Działalność statutowa ośrodka
1. Konferencja inaugurująca pracę PODNiDM w roku szkolnym 2014/2015 oraz Projekt
Unijny „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”
w dn. 23.09.2014r. – zgromadziła 108 uczestników - dyrektorów, wicedyrektorów szkół
i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli władz powiatu i miasta
Pabianice, samorządów terytorialnych, ŁKO, lokalnych mediów i in. Podczas
konferencji, w związku z uruchomieniem czterech sieci współpracy i samokształcenia,
odbyły się przeprowadzone przez ekspertów metodą Open Space warsztaty
diagnostyczne dla 20 dyrektorów i 60 nauczycieli z placówek oświatowych powiatu
pabianickiego.
2. Prowadzono sieci współpracy i samokształcenia:


Sieć Geopodróżników „Ze świata i z kraju...” 5 spotkań (ok. 12 osób).



Sieć „Sześciolatek w szkole”, 5 spotkań (ok. 18 n-li).



Sieć bibliotekarzy, 6 spotkań (ok. 9 n-li).

3. Uruchomiono Punkt Konsultacyjny dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców
zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych porad. W każdy czwartek porad
udzielali: dr Barbara Olszewska, Anna Kozińska, Dominika Krawczyk, Mariusz
Wielebski.
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4. VIII Targi Edukacyjne odbyły się w dn. 16.03.2015r. w PODNiDM w Pabianicach pod
hasłem
„Wspieranie
rozwoju
zawodowego
dyrektorów,
nauczycieli
i wszechstronnego rozwoju uczniów” Wzięło w nich udział 76 uczestników –
dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, zaproszonych gości i lokalnych
mediów.
5.

Warsztaty „Zabawy muzyczne, taneczne oraz zajęcia z instrumentami perkusyjnymi
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” prowadzone przez p. Kamillę
Palińską w dn. 8.11.2014r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach. (52 n-li)

6.

Kurs doskonalący „Od stażysty do dyplomowanego – czyli awans zawodowy
nauczycieli” (29 n-li),

7.

Kurs doskonalący dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych (9 n-li),

8.

Spotkanie warsztatowe pt.: „Statystyczne potyczki geograficzno-przyrodnicze”
z udziałem p. Katarzyny Szkopieckiej przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Łodzi
w dn. 02.10.2014r.

9.

Miejska Gra Czytelnicza w dniu 24.10.2014r. na terenie Parku Wolności w Pabianicach
skierowana do uczniów klas szóstych szkół podstawowych powiatu pabianickiego.

10. Szkolenia dotyczące nowych procedur i przygotowania do sprawdzianu po szkole
podstawowej oraz egzaminów zewnętrznych: gimnazjalnego i maturalnego w roku
szkolnym
2014/15,
przeprowadzone przez pracowników OKE
Łódź
w dniu 18.11.2014r.
11. „Lekcje z ZUS’’, szkolenie prowadzone przez specjalistów z ZUS w dn. 03.12.2014r.
12. Szkolenie „Dyrektor szkoły wobec kompetencji organu prowadzącego i organu
sprawującego nadzór pedagogiczny”, prowadzone przez p. Wizytator Iwonę Jachowicz
z-cę dyrektora Wydziału Strategii i Kadr Kuratorium Oświaty w Łodzi,
w dn. 10.12.2014r.
13. Akcja promująca czytelnictwo „Zaczytaj się w Pabianicach” w dniu 27.05.2015r.
przeprowadzona na placu przed Urzędem Miejskim w Pabianicach, skierowana
do mieszkańców Pabianic i okolic.
14. Konferencja wyjazdowa pt. „Dziedzictwo narodowe w księgach zaklęte” skierowana
do bibliotekarzy powiatu pabianickiego oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli
do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego w dniu
10.06.2015r.
Warte podkreślenia są zrealizowane przez PODNiDM w Pabianicach liczne konkursy
przedmiotowe i interdyscyplinarne dla uczniów:
1. Tematyczny Wojewódzki Konkurs Geograficzno – Turystyczny dla uczniów gimnazjów
woj. łódzkiego „Przez lądy, morza i oceany…. – Ameryka Północna”:
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I stopień - szkolny odbył się 28.10.2014r., wzięło w nim udział 556 uczniów,
z 63 gimnazjów województwa łódzkiego;



II stopień – ponadszkolny odbył się 26.11.2014r., przystąpiło do niego wzięło
w nim udział 213 uczniów z 61 szkół;



III stopień – finałowy, odbył się w dn. 14.01.2015r., wzięło w nim udział
31 uczestników z 23 gimnazjów, 13 uczniów zostało laureatami, 3 zostało
wyróżnionych,

2. Konkursy Powiatowe pod patronatem Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury:
 Powiatowy Konkurs Geograficzno – Turystyczno – Ekologiczny „Przez lądy, morza
i oceany – Ameryka Północna” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu
pabianickiego (38 uczniów),
 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Barwy Jesieni” dla dzieci z przedszkoli oraz szkół
podstawowych powiatu pabianickiego (75 uczniów),
 Powiatowy Konkurs z wiedzy zawodoznawczej „Twój zawód-twoja kariera”- dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (97 uczniów),
 Powiatowy Konkurs „Energia odnawialna” dla uczniów gimnazjów ( 30 uczniów)
 Powiatowy Konkurs wiedzy o świecie komputerach dla uczniów gimnazjów i klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (48 uczniów)
 Powiatowy Konkurs Matematyczno – Ekologiczny „Łamigłówki mądrej główki”
dla dzieci pięcio-sześcioletnich (30 przedszkolaków),
 Powiatowy Konkurs „Mały omnibus” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych
(31 uczniów),
 Powiatowy Konkurs „Spartakiada ekologiczno - historyczna”- dla uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (225 uczniów),
 Powiatowe Konkursy Fizyczne ,,Fizyka łatwiejsza niż myślisz” dla uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (21 uczniów),
 Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Piękno i różnorodność opisów przyrody
w literaturze” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (12 uczniów),
 Powiatowe Konkursy Matematyczne: „Matematyka z Mikołajem” dla uczniów klas
czwartych szkół podstawowych (88 uczniów), „Matematyka z Wiosną” dla uczniów
klas VI szkół podstawowych (73 uczniów),
 Powiatowy Konkurs Fryzjerski „Kreator” dla uczniów Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w zawodzie fryzjer oraz Technik Usług Fryzjerskich (21 uczniów).
 Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Osobliwości przyrodnicze i kulturowe”
skierowany do dyrektorów i nauczycieli (3 uczestników).
15. Dodatkowe działania:
 Dyrektor, Główny Konsultant i doradcy metodyczni pełnili funkcję obserwatorów
OKE w Łodzi w zakresie sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów
gimnazjalnych oraz maturalnych (nadzorowano 6 egzaminów).
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 Główny Konsultant ośrodka uczestniczyła w roli członka w Radzie Konsultacyjnej
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, reprezentując PODNiDM
w Pabianicach.
 Na zaproszenie dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015 dyrektor,
główny konsultant i doradcy metodyczni ośrodka uczestniczyli jako partnerzy
w spotkaniach, w ramach ewaluacji zewnętrznej, w następujących placówkach
oświatowych powiatu pabianickiego: Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej,
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Pabianicach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pabianicach,
Szkoła Podstawowa w Dobroniu, Przedszkole Miejskie Nr 6 w Pabianicach.
 Ośrodek stale promował swoje działania poprzez stronę internetową, fanpage
na facebooku, prasę i lokalną telewizję.
W roku szkolnym 2014/2015 ośrodek aktywnie współpracował z:
 władzami oświatowymi – Kuratorium Oświaty w Łodzi;
 przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i ponadgimnazjalnymi powiatu
pabianickiego (zaproszono nas na wiele uroczystości szkolnych);
 samorządami lokalnymi – Powiatem Pabianickim, Gminą Miejską Pabianice, Gminą
Konstantynów Łódzki, Gminą Dobroń, Gminą Ksawerów, Gminą Dłutów, Gminą
Lutomiersk i Gminą Pabianice;
 Radą Społeczną Ośrodka – w roku 2015 przekształconą w Radę Programową
Ośrodka;
 instytucjami związanymi z oświatą – MDK w Pabianicach, MOK w Pabianicach,
Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi w Pabianicach i w Konstantynowie
Łódzkim;
 Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi;
 placówkami doskonalenia nauczycieli - WODN w Łodzi;
 Powiatowym Urzędem Pracy;
 wydawnictwami edukacyjnymi: WSiP, PWN, OPERON, MAC Edukacja, Nowa Era;
 Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Łodzi - Filia w Pabianicach;
 Miejskimi Bibliotekami Publicznymi w Pabianicach;
 Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie;
 Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
 Firmą SYNAPIA;
 Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach;
 Firmą Global Training Centre sp. z o.o. w Warszawie;
 Sztabem Ratownictwa Medycznego w Pabianicach;
 Komendą Powiatową Policji w Pabianicach;
 Urzędem Statystycznym w Łodzi
 Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 Firmą Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa z Chojnic,
 Firmą CEDR – Centrum Edukacji i Rozwoju z Brwinowa.
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