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Sprawozdanie z realizacji planu pracy PODNiDM w Pabianicach  

za rok szkolny 2013/2014 

 

 
W roku szkolnym 2013/2014 – PODNiDM w Pabianicach  przeprowadził 303 

różnorodne formy doskonalenia i doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w których 

udział wzięło 4646 nauczycieli i 1446 uczniów.  

Dane statystyczne z działalności ośrodka za 2013/2014 przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

 

Sprawozdanie zbiorcze z pracy PODNiDM w Pabianicach  

rok szkolny 2013/2014 

(wrzesień 2013 – sierpień 2014) 

Lp. Forma 

działalności 

Ilość form Ilość uczest. 
 

Ilość 

godz. 

1. Kursy doskonalące 
12 257 223 

2. Warsztaty 
 

108 999 583 

3.  Konferencje (w tym wyjazdowe), 
seminaria, targi 

55 909 262,5 

4. Konkursy 
20 358 +1446u 120 

5. Szkolenia rad pedagogicznych 
56 951 292 

6.  Zajęcia otwarte doradcy / 
Lekcje koleżeńskie  (obserwacja) 

25 88 52 

7. Kompleksowe wspomaganie szkół 
i przedszkoli 13 459 210 

8. Doskonalenie w sieci 
2 151 79 

9. Konsultacje indywidualne 
- 3 5 

10. Konsultacje zespołowe 
- - 

 

11. Dyżury w szkole - 307 324,5 

w PODNiDM - 113 230,5 

12. Przygotowanie i prowadzenie 
narad wew. 

12 51 67 

 Razem 

303 4646 +1446u 2448,5 
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W roku szkolnym 2013/2014 ośrodek zrealizował ofertę edukacyjną zaplanowaną na rok 

szkolny 2013/2014 oraz plan nadzoru pedagogicznego, w tym - harmonogram szkoleniowych 

narad wewnętrznych PODNiDM, jako element wsparcia dla doradców metodycznych.         

           

Pozyskane środki finansowe 

 

            Sukcesem PODNiDM w roku szkolnym 2013/2014 była realizacja tzw. grantów ŁKO,  

na łączną kwotę 25 940 zł. Szkolenia, w których udział wzięło łącznie 597 nauczycieli, 

poprowadzili doradcy metodyczni ośrodka w szkołach z obszaru Łódź Wschód 

oraz sieradzkiego, a dotyczyły następującej tematyki: 

1. 25 rad pedagogicznych - „Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły”, 

2. 2 kursy doskonalące - „Stosowanie technologii informacyjnej w kreatywnej pracy 

nauczyciela a wszechstronny rozwój ucznia”. 

  

Poza tym ośrodek pozyskał następujące pozabudżetowe środki finansowe: 

1. dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna  

i regionalna PODNiDM w Pabianicach” na kwotę 18 015,00zł. Koszt całkowity 

zadania wynosi 21 215,00zł, z czego wkład własny to kwota 3 200,00zł. Zadanie 

będzie realizowane w okresie luty 2014r. – czerwiec 2015r. 

2. dotacja z Gminy Dłutów 3 450,00zł 

3. dotacja z Gminy Lutomiersk 10 000,00zł 

4. dotacja z Gminy Ksawerów  5 000,00zł 

5. dotacja z Gminy Pabianice 8 000,00zł 

6. dotacja z Gminy Dobroń 10 000,00zł 

7. dotacja z Gminy Konstantynów Łódzki 6 500,00 

8. dotacja od Miasta Pabianice 50 000,00zł  

9. wynajem sal szkoleniowych - 7 750,00zł 

 

Ponadto w roku szkolnym 2013/2014 ośrodek rozpoczął 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. W październiku 2013r. rozpoczął się kurs 

języka angielskiego, w którym uczestniczy 36 nauczycieli; w okresie listopad 2013r. - 

marzec 2014r. przeszkolono 96 nauczycieli w zakresie „Wykorzystania technologii 

ICT w nauczaniu”. Kwota dofinansowania to 565 829,08 zł; realizacja potrwa do 

30.06.2015r.  

2. „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” z Działania 3.5 

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  na kwotę 743 880,24 zł (termin realizacji  

do 31.08.2015r.), którego liderem jest Powiat Pabianicki, a realizatorem PODNiDM  

w Pabianicach. Projekt skierowany jest do 488 nauczycieli, w tym 28 dyrektorów szkół 

 i przedszkoli oraz zakłada opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu 



3 

 

Wspomagania, przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w oparciu o wykonane 

oferty doskonalenia nauczycieli, utworzenie i prowadzenie 4 tematycznie różnych sieci 

współpracy i samokształcenia. W maju br. zakończono rekrutację szkół i przedszkoli do 

projektu.  

 

Działalność statutowa ośrodka 

Warte podkreślenia są zrealizowane przez PODNiDM w Pabianicach liczne konkursy 

przedmiotowe i interdyscyplinarne dla uczniów oraz konferencje i targi edukacyjne:            

1. Tematyczny Wojewódzki Konkurs Geograficzno – Turystyczny dla uczniów gimnazjów 

woj. łódzkiego „Przez lądy, morza i oceany…. – Ameryka Północna”: 

a.  I stopień - szkolny odbył się 29.10.2013r., wzięło w nim udział 921 uczniów,                     

z 72 szkół;  

b.  II stopień – ponadszkolny odbył się 04.12.2013r., przystąpiło do niego 259 

uczniów z 58 szkół, 

c.  III stopień – finałowy, odbył się w dn. 17.01.2014r., wzięło w nim udział 31 

uczniów z 18 gimnazjów, 11 uczniów zostało  laureatami, 3 zostało 

wyróżnionych, 

d. uroczystość podsumowania Konkursu Wojewódzkiego i Powiatowego „Przez 

lądy,  morza i oceany… - Ameryka Północna” odbyła się w dn. 06.02.2014r. 

W spotkaniu udział wzięli wszyscy laureaci i wyróżnieni przez Łódzkiego 

Kuratora Oświaty, Wojewódzką i Powiatową Komisję Konkursową oraz ich 

opiekunowie. Szczególną nagrodą i podziękowaniem dla uczniów, opiekunów 

oraz członków komisji konkursowej, a także dla wszystkich obecnych był 

interesujący wykład połączony z prezentacją multimedialną pana Zygmunta 

Szmidta – nauczyciela geografii z I LO, globtrotera, wybitnego krajoznawcy  

i podróżnika, przewodnika i pilota wycieczek, nagrodzonego medalem 

Nauczyciela Kraju Ojczystego.  

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 (32 uczniów), 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Juliana Tuwima dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (149 uczniów), 

 Powiatowy Konkurs Matematyczno – Ekologiczny „Łamigłówki mądrej główki”  

dla dzieci pięcio-sześcioletnich (51 przedszkolaków), 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Barwy Jesieni” dla dzieci z przedszkoli oraz szkół 

podstawowych powiatu pabianickiego (55 uczniów), 

 Powiatowy Konkurs z wiedzy zawodoznawczej „Twój zawód-twoja kariera”- dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (86 uczniów), 

 Powiatowy Konkurs „Mały omnibus” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych  

(41 uczniów),  
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 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „Szop pracz” – dla uczniów gimnazjów  

(80 uczniów), 

 Powiatowy Konkurs „Spartakiada ekologiczno - historyczna”- dla uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (248 uczniów), 

 Powiatowy Konkurs Chemiczno-Ekologiczny dla uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych (27 uczniów), 

 Powiatowe Konkursy Fizyczne (,,Fizyka łatwiejsza niż myślisz” i Powiatowy 

Konkurs na film o tematyce fizycznej i ekologicznej) dla uczniów gimnazjów  

i szkół ponadgimnazjalnych  (50 uczniów), 

 Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Piękno i różnorodność opisów przyrody                      

w literaturze” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (11 uczniów), 

 Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny „Żywność nasz przyjaciel czy wróg”- 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (51 uczniów), 

 Powiatowe Konkursy Matematyczne: „Matematyka z Mikołajem” dla uczniów klas 

czwartych szkół podstawowych (67 uczniów), „Matematyka z Wiosną” dla uczniów 

klas VI szkół podstawowych (33 uczniów)  oraz „Matematyka z Zajączkiem”  

dla uczniów klas V szkół podstawowych (60 uczniów), 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski w języku obcym „Potyczki Poliglotów”  

dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz klas I szkół gimnazjalnych  

(35 uczniów), 

 Powiatowy Konkurs Fryzjerski „Kreator” dla uczniów Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w zawodzie fryzjer oraz Technik Usług Fryzjerskich (21 uczniów). 

 

3. Konferencja inaugurująca pracę PODNiDM w roku szkolnym 2013/2014 

w dn. 19.09.2013r. pod hasłem „Zagrożenia wśród dzieci i młodzieży w aspekcie 

zdrowia psychicznego – zgromadziła około ok. 190 dyrektorów, wicedyrektorów szkół                     

i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli władz powiatu i miasta 

Pabianice, samorządów terytorialnych, ŁKO, lokalnych mediów i in. 

 

4. Konferencja „Działania szkoły na rzecz kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży 

poprzez wychowanie fizyczne” w dn. 19.11.2013r. zgromadziła 77 dyrektorów, 

wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli władz 

powiatu i miasta Pabianice, samorządów terytorialnych, ŁKO, lokalnych mediów. 

 

5. Konferencja „Wyniki egzaminacyjne a rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci  

i młodzieży” w dn. 10.03.2014r. – zgromadziła 42 dyrektorów, wicedyrektorów szkół  

i placówek oświatowych, nauczycieli oraz przedstawicieli władz powiatu i miasta 

Pabianice, samorządów terytorialnych, OKE Łódź i lokalnych mediów. Gościem 

konferencji był przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Andrzej Chruściany, 

który prowadził wykład „Porównywalne wyniki egzaminacyjne. Metodologia zrównania 

i praktyka”. 
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6. VII Targi Edukacyjne, które odbyły się w dn. 14.03.2014r. w PODNiDM 

w Pabianicach pod hasłem „Zarządzanie i bezpieczeństwo w szkole i placówce 

oświatowej”. Wzięło w nich udział 98 uczestników – dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, nauczycieli, zaproszonych gości i lokalnych mediów. Gościem  

i prelegentem targów była Sędzia Anna Maria Wesołowska, która przeprowadziła wykład 

„Rola dyrektora w zapewnieniu bezpieczeństwa ucznia i wprowadzaniu edukacji 

prawniczej w szkole w świetle nowych zagrożeń”. 

 

7. Konferencja „Wirus HPV – można powstrzymać, warto rozmawiać” 

w dn. 20.03.2014r. zorganizowana we współpracy z Fundacją „Krwinka” i Hotelem 

„Aviator” – zgromadziła 45 dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

nauczycieli oraz przedstawicieli władz powiatu i miasta Pabianice, samorządów 

terytorialnych, lokalnych mediów. 

 

 

Inne działania ośrodka: 

 

1. Ośrodek objął patronat nad międzynarodową konferencją naukową Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Łodzi „Pomiędzy dwiema edukacjami. Nauczyciel wczesnej edukacji 

i dziecko/uczeń wobec czasu zmiany”. 

 

2. PODNiDM wraz z PPP w Konstantynowie Łódzkim oraz MOK w Konstantynowie 

Łódzkim współorganizował I Wojewódzką Konferencję nt.: „Dzieci  

z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową w edukacji i życiu codziennym”. 

3. We współpracy z Unią Europejskich Federalistów w terminie 05.07.2014r. – 11.07.2014r. 

zorganizowano szkolenie wyjazdowe dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych 

do Niemiec i Austrii w ramach projektu edukacyjnego „Praca z uczniem szczególnie 

uzdolnionym na przykładzie Austrii i Niemiec” (23 n-li).  

4. Ponadto zorganizowano dodatkowe, poza ofertowe szkolenia: 

 

 „Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych”  zorganizowane w ramach projektu „ICT w nauczaniu przedmiotów 

matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” realizowane przez Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Udział w szkoleniu wzięły: Gimnazjum  

nr 2 i 3 w Pabianicach, Gimnazjum św. a’Paulo w Pabianicach, Gimnazjum  

nr 1 w Konstantynowie Łódzkim, Gimnazjum w Piątkowisku i Lutomiersku.  

(45 n-li), 

 

  „Metody budowania społecznego wizerunku ośrodka” prowadzone przez eksperta 

ds. wizerunku internetowego z firmy Tomo Group - Ewę Pikałę (18 osób), 
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 Szkolenie ORE „Nowy system wspomagania szkoły” w dniach 10-11 lutego 2014r. 

dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli. Istotą szkolenia były m.in. treści  

o zmianach w nowym systemie doskonalenia nauczycieli i roli dyrektora w kreowaniu 

wizji rozwoju oraz budowaniu rocznego planu wspomagania (30 n-li), 

 Kurs doskonalący „Od stażysty do dyplomowanego – czyli awans zawodowy 

nauczycieli” (31 n-li), 

 Kurs doskonalący dla kandydatów  na kierowników wycieczek szkolnych (6 n-li), 

 Kurs doskonalący „Komputer w pracy nauczyciela i wychowawcy” (6 n-li), 

 Kurs doskonalący „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” (9 n-li) 

 Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego „Innowacyjne 

zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z małym dzieckiem” ze specjalnym udziałem 

Kamy Palińskiej (53 n-li), 

 Dwukrotne szkolenie z zakresu obsługi nowego SIO czyli bieżącego prowadzenia 

bazy lokalnej dla dyrektorów i osób odpowiedzialnych za system w szkołach 

i placówkach oświatowych powiatu pabianickiego przeprowadzone przez Firmę 

"Nowator" z Gliwic (64 n-li), 

 

 Konferencja wyjazdowa do Częstochowy na Jasną Górę „Magiczne książnice 

polskie” – dla bibliotekarzy i nauczycieli z powiatu pabianickiego (13 n-li) 

 Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek powiatu 

pabianickiego „Działania szkoły w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”, 

5 spotkań (ok. 20 osób), 

 Sieć „Sześciolatek w szkole”, 5 spotkań (15 n-li), 

 Sieć bibliotekarzy, 3 spotkania (10 n-li) 

 Program e-Twining – wykorzystanie TIK w projektach współpracy szkół 

europejskich; szkolenie organizowane pod patronatem KO w Łodzi (15 n-li) 

5. Dodatkowe działania: 

 Dyrektor ośrodka uczestniczyła w roli członka w Radzie Konsultacyjnej Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi reprezentując PODNiDM w Pabianicach.  

 

 Podczas narady dyrektorów wszystkich szkól i placówek prowadzonych przez powiat 

pabianicki, dyrektor ośrodka  przeprowadziła szkolenie nt. ochrony danych 

osobowych w szkołach i placówkach. 

 

 Dyrektor, Główny Konsultant i doradcy metodyczni pełnili funkcję obserwatorów 

OKE w Łodzi w zakresie sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów 

gimnazjalnych oraz maturalnych (nadzorowano 7 egzaminów).  
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 Specjalistka ds. administracyjno-gospodarczych ośrodka przeprowadziła spotkanie 

informacyjne dla pracowników administracji w zakresie zamówień publicznych. 

Obszar działania placówki 

Działaniami Ośrodka objęto wszystkie placówki oświatowe na terenie powiatu 

pabianickiego. Łącznie Ośrodek objął swoim działaniem 24 szkoły podstawowe, 11 

gimnazjów, 19 przedszkoli i 9 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, fanpage  

na facebooku, prasę i lokalną telewizję. 

Na zaproszenie dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 dyrektor,                          

główny konsultant i doradcy metodyczni ośrodka uczestniczyli jako partnerzy w  spotkaniach, 

w ramach ewaluacji zewnętrznej, w następujących placówkach oświatowych powiatu 

pabianickiego: PM Nr 2 w Pabianicach, PM Nr 3 w Pabianicach, SP Nr 3 w Pabianicach,  

SP w Lutomiersku, ZS Nr 1 w Pabianicach, SP w Chechle Drugim, SP w Bychlewie,  

PM 4 w Pabianicach, I LO w Pabianicach, SP Nr 8 w Pabianicach. 

Doradcy metodyczni współpracujący z PODNiDM 

W roku szkolnym 2013/2014 z Ośrodkiem współpracowało 15 doradców 

metodycznych, odpowiednio finansowanych przez:  

 Powiat Pabianicki – 3 osoby (doradca metodyczny fizyki, matematyki oraz doradca 

zawodowy),  

 Gminę Miasto Pabianice – 9 osób (doradcy metodyczni: wychowania przedszkolnego,  

języka angielskiego, wychowania fizycznego, chemii, nauczania zintegrowanego, 

matematyki, historii i WOS-u oraz pedagog szkolny, bibliotekarz),  

 Gminę Konstantynów Łódzki – 1 osoba (doradca metodyczny języka polskiego), 

 Gminę Dobroń – 1 osoba (doradca metodyczny nauczania zintegrowanego),   

 Gminę Dłutów – 1 osoba (doradca metodyczny matematyki i kadry zarządzającej).                

Od lutego 2014r. współpracę z ośrodkiem rozpoczęły: pani Magdalena Cieślar – specjalistka 

ds. emisji głosu i dr Barbara Olszewska – specjalistka ds. komunikacji interpersonalnej.  

Od stycznia br. z pełnienia funkcji doradcy metodycznego zrezygnowały: pani Barbara 

Staszewska, pani Maria Mazurek oraz pani Elżbieta Milczarek. 

Realizacja zadań doradców metodycznych w okresie  wrzesień 2013 - sierpień  2014 

została podsumowana i rozliczona. Lista doradców metodycznych i specjalistów 

współpracujących z ośrodkiem w roku szkolnym 2013/2014 stanowi załącznik nr 1  

do sprawozdania. 

 

Pracownicy PODNiDM w Pabianicach 

W PODNiDM w Pabianicach zatrudnionych jest dwóch nauczycieli dyplomowanych 

oraz  5 pracowników  niepedagogicznych.  
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W roku szkolnym 2013/2014 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, LONGMAN, OKSFORD, DIDASCO i inne; 

 Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Łodzi - Filia w Pabianicach; 

 Miejskimi Bibliotekami Publicznymi w Pabianicach; 

 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; 

 Biurem poselskim Europoseł Joanny Skrzydlewskiej; 

 Pabianickim Centrum Psychiatrycznym; 

 Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach; 

 Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 

 w Pabianicach; 

 Firmą Global Training Centre sp. z o.o. w Warszawie; 

 Sztabem Ratownictwa Medycznego w Pabianicach; 

 Komendą Powiatową Policji w Pabianicach; 

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; 

 Fundacją dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”; 

 Hotelem „Aviator” w Pabianicach, 

 Unią Europejskich Federalistów, 

 Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi. 

 

Załączniki: 

1.wykaz doradców metodycznych i specjalistów współpracujących z PODNiDM w Pabianicach, 

2. wykaz szkoleń rad pedagogicznych zrealizowanych, 

3. kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli przez animatorów PODNiDM w Pabianicach.  


