Sprawozdanie z realizacji planu pracy PODNiDM w Pabianicach
za rok szkolny 2012/2013
W roku szkolnym 2012/2013 – PODNiDM w Pabianicach przeprowadził 312
różnorodnych form doskonalenia i doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w których
udział wzięło 4326 uczestników.
Dane statystyczne z działalności Ośrodka za 2012/2013 przedstawiono w poniższej
tabeli:
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W roku szkolnym 2012/2013 ośrodek zrealizował ofertę edukacyjną zaplanowaną na rok
szkolny 2012/2013 oraz plan nadzoru pedagogicznego, w tym - harmonogram szkoleniowych
narad wewnętrznych PODNiDM, jako element wsparcia dla doradców metodycznych.
W lutym 2013r. opracowano do oferty aneks dotyczący głównych kierunków polityki
oświatowej państwa.
Sukcesem PODNiDM w roku szkolnym 2012/2013 była realizacja tzw. grantów ŁKO,
na łączną kwotę 37 515 zł. Szkolenia, w których udział wzięło łącznie 702 nauczycieli,
poprowadzili doradcy metodyczni ośrodka w szkołach z obszaru Łódź Wschód
oraz sieradzkiego, a dotyczyły następującej tematyki:
1. 22 rady pedagogiczne -,,Nowa podstawa programowa w praktyce szkolnej”,
2. kursy doskonalące:
- „Planowanie i realizacja zajęć przyrody w szkole ponadgimnazjalnej”,
- „Kształtowanie umiejętności matematycznych uczniów”,
- „Realizacja nowej podstawy programowej z matematyki i przyrody na II etapie
edukacyjnym”,
- „Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej”,
- ,, Projekt edukacyjny – sposób na interdyscyplinarność kształcenia”.
Kolejnym sukcesem PODNiDM było wydanie w kwietniu 2013r. książki „Dziecko
sześcioletnie i jego rozwój” przygotowanej we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno
– Ekonomiczną w Pabianicach. Książka poświęcona jest rozwojowi sześcioletniego dziecka
i została przekazana rodzicom oraz nauczycielom szkół podstawowych i przedszkoli powiatu
pabianickiego. Książka ukazała się po raz pierwszy pod ISBN ośrodka, który otrzymaliśmy
z Biblioteki Narodowej. W dniu 04.04.2013r. odbyło się spotkanie zespołu autorskiego
ze Starostą Pabianickim – Panem Krzysztofem Haburą oraz Łódzkim Kuratorem Oświaty.
Natomiast konferencje promujące książkę odbyły się w dniu 09.04.2013r. w MDK
w Pabianicach i w dniu 24.04.2013r. w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej, gdzie zespół
autorski spotkał się z rodzicami zainteresowanymi tematyką publikacji. Wydano również
folder reklamujący publikację i zawierający najważniejsze informacje o rozwoju dziecka
sfinansowany, przez Prezydenta Miasta Pabianic.
Pozyskane środki finansowe:
1. dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna oraz
regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego”,
którą rozliczono w czerwcu 2013r. Koszt całkowity zadania wyniósł 31 251,00zł,
dotacja w kwocie 28 101,00zł. Zadanie zrealizowano w okresie październik 2012 –
czerwiec 2013r, a udział w nim wzięło 1648 uczniów, 100 nauczycieli z 131 szkół
i placówek z województwa łódzkiego.
2. dotacja z Gminy Lutomiersk 10 000,00zł
3. dotacja z Gminy Ksawerów 3 000,00zł
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Ponadto w roku szkolnym 2012/2013 Ośrodek przystąpił do konkursów:
- w ramach POKL Priorytetu III Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,
ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, złożono wniosek pt. „Nowy system
doskonalenia zawodowego nauczycieli powiatu pabianickiego”;
- w ramach POKL Priorytet III Wysoka Jakość systemu oświaty Poddziałanie 3.3.1
„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów
instytucjonalnych” realizowanego przez FRSE na zasadach programu Unii Europejskiej
“Uczenie się przez całe życie” (LLP), złożono wniosek „Myślę globalnie – działam
lokalnie, czyli wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela o praktyki zagraniczne”;
- w ramach POKL Priorytet IX Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi złożono wniosek pt.
„Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu
pabianickiego”; wniosek został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym
i jest rekomendowany do dofinansowania.

Działalność statutowa ośrodka
Warte podkreślenia są zrealizowane przez PODNiDM w Pabianicach liczne konkursy
przedmiotowe i interdyscyplinarne dla uczniów oraz konferencje, targi edukacyjne i szkolenia
wyjazdowe dla dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli JST oraz dla uczniów:
1. Tematyczny Wojewódzki Konkurs Geograficzno – Turystyczny dla uczniów gimnazjów
woj. łódzkiego „Przez lądy, morza i oceany…. – Australia i Oceania”:
a.

I stopień - szkolny odbył się 22.10.2012r., wzięło w nim udział 964 uczniów,
z 91 szkół;

b.

II stopień – ponadszkolny odbył się 14.11.2012r., udział wzięło 146 uczniów
z 61 szkół,

c.

III stopień – finałowy, odbył się w dn. 14.01.2013r., 13 uczniów zostało
laureatami,4 zostało wyróżnionych,

d. uroczystość podsumowania Konkursu Wojewódzkiego i Powiatowego „Przez
lądy, morza i oceany… - Australia i Oceania” odbyła się w dn. 06.02.2013r.
W spotkaniu udział wzięli wszyscy laureaci i wyróżnieni przez Łódzkiego
Kuratora Oświaty, Wojewódzką i Powiatową Komisję Konkursową oraz ich
opiekunowie. Uroczystość uświetnił niezwykle interesujący wykład Pana
Marka Tomalika na temat „Wyprawa śladami Strzeleckiego”, jako forma
nagrody dla wszystkich uczestników.
2. Konkursy Powiatowe pod honorowym patronatem Starosty Pabianickiego Krzysztofa
Habury:
 Powiatowy konkurs geograficzno – turystyczno – ekologiczny „Przez lądy, morza
i oceany – Australia i Oceania” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu
pabianickiego (34 uczniów)
 Powiatowy konkurs plastyczny „Ekologiczna pisanka” (170 uczniów),
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Powiatowy konkurs matematyczno – ekologiczny „Łamigłówki mądrej główki”
(44 przedszkolaków),
Powiatowy konkurs recytatorski „Barwy Jesieni” dla dzieci z przedszkoli oraz szkół
podstawowych powiatu pabianickiego (34 uczniów),
Powiatowy konkurs z wiedzy zawodoznawczej „Twój zawód-twoja kariera”- dla
uczniów
trzech
szczebli
edukacji:
szkoły
podstawowe,
gimnazjalne
i ponadgimnazjalne (11 nauczycieli, 88 uczniów),
Powiatowy konkurs „Mały omnibus” dla klas trzecich szkół podstawowych
(32 uczniów),
Powiatowy konkurs języka angielskiego „Szop pracz” – dla uczniów gimnazjów
(80 uczniów),
Powiatowy konkurs „Spartakiada ekologiczna”- dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych (27 uczniów),
Powiatowy konkurs plastyczny ,,Portret mamy” dla uczniów szkół podstawowych
i przedszkolaków (39 nauczycieli, 185 uczniów),
Powiatowy konkurs chemiczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
(70 uczniów),
Powiatowe konkursy fizyczne (,,Fizyka łatwiejsza niż myślisz” i ,,Energia słońca,
wiatru, wody i ziemi”) dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
(76 uczniów),
Powiatowy konkurs czytelniczy „Piękno i różnorodność opisów przyrody
w literaturze” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (64 uczniów)
Powiatowy konkurs matematyczny dla przedszkolaków „Łamigłówki mądrej
główki” (44 uczniów)
Powiatowy konkurs biologiczno-chemiczny „Żywność nasz przyjaciel czy wróg”dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (89 uczniów),
Powiatowa Gimnazjada europejska- dla uczniów gimnazjów (15 uczniów).

3.

Konferencja inaugurująca pracę PODNiDM w roku szkolnym 2012/2013
w dn. 26.09.2012r. pod hasłem „Edukacja zdrowotna i interaktywna w szkole
i przedszkolu” – zgromadziła około ok. 90 dyrektorów, wicedyrektorów szkół
i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli władz powiatu i miasta
Pabianice, samorządów terytorialnych, ŁKO, i in.

4.

VI Targi Edukacyjne, które odbyły się w dn. 11 – 15.03.2013r. w PODNiDM
w Pabianicach pod hasłem „Strategie efektywnego kształcenia i pomoc
psychologiczno – pedagogiczna na wszystkich etapach edukacyjnych w kontekście
zmian w oświacie”. Łącznie w szkoleniach i spotkaniach organizowanych w ramach
VI Targów Edukacyjnych wzięło udział 293 uczestników – dyrektorów szkół
i placówek oświatowych, nauczycieli i zaproszonych gości.

5.

Konferencja wyjazdowa w dniach 4 – 6.10.2012r. zorganizowana na terenie Sudetów
i Przedgórza Sudeckiego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (48 osób).
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6.

Warsztaty terenowe dla dyrektorów i nauczycieli zorganizowane na trasie Warszawa Kampinoski Park Narodowy, odbyły się w dniach 12 – 13.04.2013r. (42 osoby).

7.

Wycieczka ekologiczna dla finalistów Wojewódzkiego i Powiatowego Konkursu
Geograficzno- Turystycznego „Przez lądy, morza i oceany... Australia i Oceania”
do Przedborskiego Parku Krajobrazowego (28.05.2013r.). W wycieczce wzięło udział 10
opiekunów i 29 uczniów.

1.

2.

Inne działania ośrodka:
Zorganizowano naradę samorządów powiatu pabianickiego na temat „Rola powiatowego
ośrodka doskonalenia nauczycieli w systemie wspomagania szkół i placówek
oświatowych powiatu pabianickiego”, dzięki której nawiązano współpracę z wszystkimi
gminami powiatu pabianickiego.
Opracowano nową treść statutu ośrodka, dostosowaną do aktualnych przepisów prawa,
którą Rada Powiatu Pabianickiego przyjęła w sierpniu 2013r.

3.

Doradcy metodyczni pełnili funkcję obserwatorów OKE w Łodzi w zakresie
sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych (nadzorowano
10 egzaminów).

4.

W styczniu zaczęła działać platforma e-learningowa ośrodka mająca na celu poszerzenie
możliwości korzystania ze szkoleń ośrodka. W miesiącu marcu odbył się pierwszy
konkurs organizowany poprzez platformę dla uczniów kl. VI szkół podstawowych.

5.

Ponadto zorganizowano dodatkowe, poza ofertowe szkolenia:
 „Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej” prowadzone przez
pracowników WODN w Łodzi (25 osób),


„Dopuszczanie programów nauczania” (29 osób) oraz „Kompleksowe
wspomaganie szkół i przedszkoli - nowa rola placówek doskonalenia” (38 osób)
we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie,



„Sztuka mediacji i negocjacji w konfliktach szkolnych” dla doradców
metodycznych przeprowadzone przez pracowników Niepublicznej Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Pabianicach (12 osób),



„Szkoła Prawa” (dwukrotnie), szkolenie przeprowadzone przez Panią Magdalenę
Kuszmider, doktorantkę Uczelni Łazarskiego w Warszawie (10 osób),



szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu zasad
zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, stanowiącego element
wspomagania szkół i placówek we współpracy z Akademią Biznesu (26 osób),
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„Rozliczanie dotacji edukacyjnych z WFOŚiGW w Łodzi”, przeprowadzone
przez Pana Ryszarda Książczyka Specjalistę Zespołu Realizacji Umów WFOŚiGW
w Łodzi (37 osób),



„Współpraca szkoły z MCPS w Pabianicach”, szkolenie dla pedagogów
wszystkich typów szkół powiatu pabianickiego, z udziałem dyrektor MCPS Pani
Bożeny Bednarskiej i jej pracowników (22 osoby),



„Dziecko upośledzone w stopniu głębokim – diagnoza i rewalidacja”
dla pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych (15 osób),



szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów na temat „Sprawy pracownicze
w szkołach i placówkach oświatowych” przeprowadzone przez Iwonę Jachowicz,
wicedyrektora Wydziału Strategii i Kadr KO w Łodzi (33 osoby),



konferencję „Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów - przykłady dobrych
praktyk doradców PODNiDM” (29 osób),



szkolenie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych pt.: „Edukacja globalna
dla najmłodszych”, zrealizowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
(13 osób).
Obszar działania placówki

Działaniami Ośrodka objęto wszystkie placówki oświatowe na terenie powiatu
pabianickiego.
Łącznie Ośrodek objął swoim działaniem 35 szkół podstawowych, 11 gimnazjów,
15 przedszkoli i 17 szkół ponadgimnazjalnych.
PODNiDM starał się również zainteresować swoją ofertą nauczycieli ościennych
powiatów, szczególnie powiatu łaskiego i bełchatowskiego.
Ośrodek stale promował swoje działania poprzez stronę internetową, prasę i lokalną
telewizję.
Na zaproszenie dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013 dyrektor
i główny konsultant ośrodka uczestniczyły jako partnerzy w spotkaniach, w ramach ewaluacji
zewnętrznej, w następujących placówkach oświatowych powiatu pabianickiego: SP Nr 5
w Pabianicach, SP w Dłutowie, SP Nr 13 w Pabianicach, Gimnazjum w Dłutowie,
Gimnazjum w Lutomiersku, Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim, II LO
w Pabianicach, ZS Nr 1 w Pabianicach, ZSS Nr 5 w Pabianicach oraz PPP w Pabianicach.
Doradcy metodyczni współpracujący z PODNiDM
W roku szkolnym 2012/2013 z Ośrodkiem współpracowało 14 doradców
metodycznych, odpowiednio finansowanych przez:
 Powiat Pabianicki – 3 osoby (doradca metodyczny fizyki, matematyki oraz doradca
zawodowy),
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Gminę Miasto Pabianice – 9 osób (doradcy metodyczni: wychowania przedszkolnego,
języka angielskiego, wychowania fizycznego, chemii, nauczania zintegrowanego,
plastyki, matematyki, historii i WOS-u oraz pedagog szkolny),
Gminę Konstantynów Łódzki – 1 osoba (doradca metodyczny języka polskiego),
Gminę Dobroń – 1 osoba (doradca metodyczny nauczania zintegrowanego).

Realizacja zadań doradców metodycznych w okresie wrzesień 2012 - sierpień 2013 została
podsumowana i rozliczona. Poza tym w związku z nowym rozporządzeniem dotyczącym działalności
placówek doskonalenia nauczycieli w styczniu br. wszyscy doradcy metodyczni otrzymali nowe,
rozszerzone zakresy obowiązków. Lista doradców metodycznych współpracujących z ośrodkiem

w roku szkolnym 2012/2013 stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.
W ramach przygotowań do nowych obowiązków placówek doskonalenia doradcy
i konsultanci w tym roku szkolnym ukończyli następujące szkolenia:



Koordynowanie sieci współpracy i samokształcenia
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
Pracownicy PODNiDM w Pabianicach

W PODNiDM w Pabianicach zatrudnionych jest dwóch nauczycieli oraz 5 pracowników
niepedagogicznych.
W roku szkolnym 2012/2013 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;
instytucjami związanymi z oświatą – MDK w Pabianicach, MOK w Pabianicach,
MOK w Konstantynowie Łódzkim, 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,
GWO, Lektorklett, LONGMAN, OKSFORD, DIDASCO, Prometeusz s.c.
Ogólnopolski Dystrybutor Wydawnictw i inne;
Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Łodzi - Filia w Pabianicach;
Miejskimi Bibliotekami Publicznymi w Pabianicach;
Ośrodkiem Szkoleniowo – Doradczym NOWATOR w Gliwicach;
Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną SANEPID Pabianice;
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Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Pabianicach;
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie;
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
Firmą SYNAPIA;
Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi;
Nadleśnictwem Kolumna;
Uczelnią Łazarskiego w Warszawie;
Niepubliczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Pabianicach;
Erą Ewaluacji w Warszawie;
Biurem poselskim Europoseł Joanny Skrzydlewskiej;
Biurem poselskim Posła Andrzeja Biernata;
Pabianickim Centrum Psychiatrycznym;
Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach;
Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie;
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim;
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Pabianicach;
Assistanca Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
Firmą Global Training Centre sp. z o.o. w Warszawie;
Szkołą Kierowców Andrzej Rybak w Pabianicach;
Sztabem Ratownictwa Medycznego w Pabianicach;
Państwową Strażą Pożarną w Pabianicach;
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