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Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 
 

 

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe 

wykorzystywanie   technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia  

w zawodach szkolnictwa branżowego. 
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I. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli 

 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

realizacji 
 Prowadzący 

Indywidualny 

Program 

Wspomagania  

 

 

3 

Kompleksowe wspomaganie zrealizowane przez PODNiDM będzie wynikiem analizy sytuacji                     

w danej placówce oraz odpowiedzią na jej rzeczywiste potrzeby. Dzięki takiej formie 

doskonalenia możliwe będzie zaktywizowanie działań podejmowanych przez  nauczycieli na 

rzecz rozwoju szkoły lub przedszkola jako organizacji uczącej się. Odpowiadając na 

zdiagnozowane potrzeby, dla każdej zgłoszonej szkoły/placówki opracujemy indywidualny 

Program Kompleksowego Wspomagania, mający na celu poprawę jakości pracy.  Na okres co 

najmniej 1 roku szkolnego zaplanujemy wspólne działania, obejmujące: 

 Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki. 

 Ustalenie sposobów działania, prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki. 

 Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację. 

 Wspólną ocenę efektów (zmiany) i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form 

wspomagania. 

 

Po zakończeniu programu proponujemy, aby placówka upowszechniła swoje działania jako 

dobre praktyki w Biuletynie PODNiDM. 

 

Dyrektorzy 

szkół 

 i  

przedszkoli 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Zgodnie    

z potrzebami 

danej 

placówki 

 

Zgłoszona 

placówka 

 

Koordynator 

Małgorzata 

Biegajło, 

animatorzy, 

eksperci 

 

I. Zajęcia otwarte  
 

Forma Temat Adresat Termin 
Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 

Prowadzący 

Lekcja 

otwarta 
Podsumowanie części mowy – lekcja z wykorzystaniem 

multimediów  

Nauczyciele języka 

polskiego w klasach  IV 

31.01.2020  

zmiana terminu na 

04.02.2020 

godz. 10.45 
 

1h  

1h 

omówienie 

Szkoła Podstawowa            

nr 17 Pabianice 

sala 22 

Agnieszka Kik 

Lekcja 

otwarta 
Tikowy sposób na ortografię. Nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej 

08.01.2020 

godz. 9.50-11.30 

1h 

1h 

omówienie 

Szkoła Podstawowa  

nr 16 w Pabianicach 

Agnieszka 

Herszel-Pościk 

Lekcja 

otwarta 
Kształtowanie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu – 

wychowanie fizyczne klasa VII i VIII szkoły podstawowej  

Nauczyciele pracujący  

z uczniami z 

niepełnosprawnymi 

29.01.2020 

godz. 10.45  

1h 

1h 

omówienie 

Zespół Szkół 

Specjalnych nr 5  

w Pabianicach  

Bożena 

Bulzacka 
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II. Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, konferencje, seminaria 
 

 

 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

9 

Ozobot w przedszkolu—czyli jak wykorzystać roboty w edukacji przedszkolnej 

Cele: 

• Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe technologie w edukacji. 

• Wzbudzenie zainteresowania nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w pracy z 

przedszkolakami. 

Treści: 

• Roboty jako sposób na ciekawe zajęcia dla najmłodszych. 

• Co zrobić żeby wywołać efekt wow u przedszkolaków, czyli ozobot w akcji- praktyczne 

wskazówki 

• Kody w edukacji przedszkolnej – jak sterować ozobotem, by słuchał nawet najmniejszych. 

 

Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

(uczestnicy I części 

 z 25.11.2019)   

13.01.2020 

godz. 16.30 

- II część 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Dorota Lauer  

- Tomecka  

Agnieszka 

Herszel 

Pościk 

Warsztat 

metodyczny 

 

17 

Przedszkolaki offline- kodowanie na dywanie  

Cele: 

• Wzbudzenie zainteresowania nowoczesnymi technologiami i ich wykorzystaniem w pracy z 

przedszkolakami offline. 

Treści: 

• Tik w edukacji, czym jest i do czego może się przydać przedszkolankom. 

• Mata do kodowania- nieskończone źródło zabawy 

• Niekonwencjonalne „przydasie” do nauki programowania offline- kubeczki, talerzyki i inne 

przedmioty codziennego użytku 

Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

14.01.2020 

godz. 16.30 

- II edycja 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Dorota Lauer  

- Tomecka 

Agnieszka 

Herszel 

Pościk 

Kurs 

doskonalący 

 

18 

Elementy Jogi w edukacji –wprowadzenie hatha jogi na zajęcia przedszkolne i wczesnoszkolne  

Cele: 

• Zapoznanie z podstawami metodyki prowadzenia zajęć hatha jogi z przedszkolakami i uczniami 

szkół podstawowych (klasy I-III) 

Treści: 

• Metodyka nauczania dzieci asan (pozycji hatha jogi) poprzez zabawy ruchowe, zabawę, 

współdziałanie i rywalizację 

• Jak nauczyć dzieci koncentracji? Zwiększanie koncentracji u dzieci w oparciu o ćwiczenia 

ruchowe, stacjonarne, koordynacyjne i inne  

• Podstawy pracy z mandalą jako narzędziem wpływającym na wycieszenie się i relaksację. 

• Nauka relaksacji przy zastosowaniu masażu u automasażu, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń 

relaksacyjnych, opowiadaniu bajek terapeutycznych, instrumentów muzycznych, itp. 

Nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji  

wczesnoszkolnej 

(liczba miejsc 

ograniczona) 

III spotkanie 

31.01.2020 

zmiana 

terminu  

na  

28.02.2020 

godz. 17.00 

3 h PODNiDM 

Pabianice 

Olga 

Tomaszewska 

Dorota Lauer  

- Tomecka 
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Seminarium 

 

35 

Jak współpracować z dzieckiem chorym na cukrzycę? 

Cele: 

 Zapoznanie z możliwymi problemami i trudnościami pracy z uczniem chorym na cukrzycę 

 Zapoznanie z objawami i zachowaniem uczniów w stanie hipoglikemii i hiperglikemii oraz 

zagrożeniami z nich wynikających 

Treści: 

 Cukrzyca- charakterystyka choroby. Zasady współpracy z uczniem chorym na cukrzycę 

 Ostre powikłania cukrzycowe- hipoglikemia i hiperglikemia- wpływ na samopoczucie, 

koncentrację i zachowanie dziecka. Rola prawidłowego postępowanie w tych stanach 

Zainteresowani 

nauczyciele, 

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego i 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

09.01.2020 

godz. 16.00 

zmiana 

terminu 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Caban 

Warsztat 

metodyczny 

 

42 

Matematyka smyka – pakiet pomysłów na aktywność matematyczną w przedszkolu  

Cele: 

 Wzbogacenie repertuaru gier i ćwiczeń w edukacji matematycznej dziecka w wieku 

przedszkolnym. 

Treści: 

 Elementy metody E.Gruszczyk Kolczyńskiej w przedszkolu 

 Pakiet pomysłów na aktywność matematyczną w przedszkolu 

 Diagnoza umiejętności matematycznych dziecka- wstęp  
 

Nauczyciele edukacji  

 przedszkolnej 

28.01.2020 

godz. 16.30 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Dorota Lauer  

- Tomecka 

 

 Edukacja artystyczna i szkolenia z zakresu emisji głosu 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

51 

 

(zajęcia 

praktyczne) 

Karnawał muzyki poważnej w tańcu, ruchu i śpiewie. 

Cel: 

 Poznanie propozycji zajęć muzycznych dla dzieci z wykorzystaniem połączonych metod 

Orffa, Kodaly’a, Dalcroze’a,   Strauss, Labana, Sherborne 

Treści:  

 Ekspresja muzyczno-ruchowa do przykładów muzyki poważnej z wykorzystaniem 

rekwizytów (autorska propozycja prowadzącej) 

Nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

oraz 

zainteresowani 

nauczyciele 

28.01.2020 

godz.17.00 

ZAJĘCIA 

ODWOŁANE 

3h PODNiDM 

Pabianice 
Magdalena 

Hudzieczek-

Cieślar 

 Edukacja humanistyczna 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

Rozprawka na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego  

Cele:  

 Zapoznanie z kryteriami oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym – rozprawki na 

Nauczyciele języka 

polskiego szkoły 

podstawowej  

28.01.2020 

godz. 16.00 

zmiana 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Agnieszka 

Kik 
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61 egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego.  

 Doskonalenie umiejętności redagowania rozprawki  

Treści: 

 Analiza i interpretacja kryteriów oceniania rozprawki.  

 Ocenianie przykładowych rozprawek. 

 Tworzenie ćwiczeń dla uczniów.  

 Wzór rozprawki 

terminu 

 

 Edukacja matematyczna i informatyczna 
 

Forma Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

68 

Praktyczne zastosowania matematyki 

Cel: 

 Prezentacja metod matematycznych mających zastosowanie w różnych dziedzinach 

gospodarki 

Treści: 

 Dobór narzędzia matematycznego 

 Budowanie modelu matematycznego 

 Tworzenie strategii rozwiązania problemu 

 Weryfikacja otrzymanego wyniku 

Nauczyciele 

matematyki w 

szkole 

podstawowej i 

ponadpodstawo

wej 

29.01.2020 

godz. 16.00 
4h PODNiDM 

Pabianice 

dr Emilia 

Fraszka- 

Sobczyk 

 

 Wychowawca na „ SZÓSTKĘ” 
Program skierowany do nauczycieli, wychowawców, pedagogów wszystkich typów i rodzajów szkół oraz placówek oświatowych. Jest kontynuacją Programu 

ABC… Dobrego Wychowawcy doskonalącego kompetencje wychowawcze nauczycieli, realizowanego w roku szkolnym 2018/2019. Udział w jednym szkoleniu 

z każdego modułu, czyli uczestnictwo łącznie w 6 szkoleniach Programu pozwala na uzyskanie certyfikatu „ Wychowawcy na SZÓSTKĘ” 

 

 
 

AKADEMIA BUDOWANIA AUTORYTETU WYCHOWAWCY. 

Warsztat 

metodyczny 

 

119 

„Teczka” młodego wychowawcy. 

Cel: 

 Doskonalenie umiejętności  planowania i organizowania procesu wychowania w zespole 

klasowym. 
Treści: 

 Organizowanie środowiska wychowawczego zespołu klasowego – przykłady, sposoby 

 Diagnozowanie potrzeb uczniów. Dokumentowanie. 

 Rola budowania  relacji nauczyciel – uczeń w motywowaniu i funkcjonowaniu zespołu 

Wychowawcy 

oraz 

nauczyciele, 

którzy pragną 

doskonalić swój 

warsztat pracy 

wychowawczej 

30.01.2020 

godz.17.00 

5h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit-

Wlaźlak 
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klasowego 

 Współpraca z rodzicami jako ważny element wspierający ucznia. 

 

 

6.  Innowacje w edukacji, konkursy oraz inne szkolenia dla nauczycieli 

Forma  Temat/ cele i treści Adresat 
Termin 

realizacji 

Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Warsztat 

metodyczny 

 

168 

Lekcja z prawami dziecka w roli głównej. 

Cele: 

• Poznanie technik pracy z grupą w kontekście praw dziecka. 

• Kształtowanie umiejętności prowadzenia dialogu otwartego na potrzeby innych. 

• Kształtowanie umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów w zakresie 

respektowania praw dziecka. 

Treści: 

• Prawa dziecka znane i nieznane. 

• Diagnoza i prognoza, czyli o co warto zadbać? 

• Gdzie i jak  szukać pomocy? 

Warsztat przeznaczony 

dla nauczycieli i 

dyrektorów przedszkola 

i szkoły, pedagogów i 

terapeutów, rodziców 

30.01.2020 

Godz. 16.00 

4h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa Morzyszek 

Banaszczyk 

 

 

Zapraszamy 
 
 


