Sprawozdanie zbiorcze z pracy PODNiDM w Pabianicach za rok 2011
W kolejnym roku kalendarzowym – 2011 – PODNiDM przeprowadził blisko 300
różnorodnych form doskonalenia i doradztwa metodycznego; są to głównie szkolenia
realizowane z oferty własnej oraz kilka szkoleń prowadzonych przez instytucje zewnętrzne.
Dane statystyczne z działalności Ośrodka za 2011r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Sprawozdanie zbiorcze z pracy
PODN i DM w Pabianicach za 2011 rok.
Lp.

Forma działalności

Ilość form

1.

Kursy doskonalące

18

Ilość
uczestników
331

Ilość godzin

2.

Warsztaty

68

690

344

3.

Konferencje, seminaria

66

1388

245 +8 dni

4.

Konkursy

11

71

5.

Szkolenia rad pedagogicznych

36

200 nauczycieli
+1214uczniów
647

143

6.

Zajęcia otwarte doradcy

51

185

96

7.

Lekcje
koleżeńskie(obserwacje)

20

58

40

8.

Konsultacje indywidualne

-

152

232,5

9.

Konsultacje zespołowe

-

258

218

10.

Dyżury

w szkole

-

w PODN i DM

-

94
32

282,5
266

11. Przygotowanie i prowadzenie
narad wewnętrznych

12

99

80

12. Razem:

282

4134
naucz.+1214ucz.

2236+8 dni

218

W 2011 roku zrealizowaliśmy 282 różnorodnych form doskonalenia i doradztwa
metodycznego, w tym – 18 kursów doskonalących ( 3 w zakresie awansu zawodowego, 2
– dla kierowników wycieczek szkolnych i 1 – dla kierowników placówek wypoczynku,
który zrealizowaliśmy we współpracy z WODN w Łodzi oraz 1 w zakresie
przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole), 68 warsztatów metodycznych, 36 szkoleń
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rad pedagogicznych (na których przeszkoliliśmy 647 nauczycieli) i 66 konferencji
przedmiotowych i seminariów, w których łącznie udział wzięło 1388 osób.
Ponadto doradcy metodyczni przeprowadzili 51 zajęć otwartych i zorganizowali
20 lekcji koleżeńskich, w których łącznie uczestniczyło 243 nauczycieli.
Warto podkreślić, że w 2011r. w ramach działań Ośrodka zrealizowano:
1. Tematyczny konkurs wojewódzki, współorganizowany przez ŁKO:


stopień finałowy Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno – Turystycznego
„Przez lądy, morza i oceany - Ameryka Środkowa i Południowa”-odbył się on
w miesiącu styczniu w II LO w Pabianicach – (test konkursowy) - w PODNiDM
w Pabianicach – odbyło się podsumowanie, z udziałem Łódzkiego Kuratora
Oświatowego, władz powiatu oraz miasta. Łącznie w konkursie udział wzięło 734
uczniów z 52 gimnazjów województwa łódzkiego.



Nowa edycja Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno – Turystycznego „Przez
lądy, morza i oceany – Afryka”, którego stopień szkolny odbył się 26.10.2011r.,
stopień ponadszkolny 28.11.2011r. natomiast III stopień Wojewódzki odbył się
10.01.2012r., w którym wyłoniono 9 laureatów. Łącznie - w konkursie udział wzięło
959 uczniów z 70 gimnazjów województwa łódzkiego.

2. Konkursy Powiatowe:
o Geograficzno – Turystyczno – Ekologiczny „Przez lądy. morza i oceany –
Afryka” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego,
o matematyczny dla liceów ogólnokształcących oraz dla liceów profilowanych
i techników (96 uczniów)
o czytelniczy „Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze” dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (16 uczniów)
o matematyczny dla przedszkolaków „Łamigłówki mądrej główki”
(25 uczniów)
o Powiatowy Konkurs „Mały omnibus” dla klas trzecich szkół podstawowych
(33 uczniów)
o języka angielskiego „Szop pracz” – dla uczniów gimnazjów (29 uczniów)
o chemiczny dla uczniów gimnazjów (25 uczniów)
o plastyczno – recytatorski „Barwy Jesieni” dla dzieci z przedszkoli powiatu
pabianickiego (56 uczniów)
o biologiczno-chemiczny „Żywność- nasz przyjaciel czy wróg” dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych (30 uczniów)
o Konkurs z wiedzy zawodoznawczej „Twój zawód-twoja kariera”- dla
uczniów trzech szczebli edukacji: szkoły podstawowe, gimnazjalne
i ponadgimnazjalne (74 uczniów)
o Ekologiczny „Spartakiada” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(35 uczniów)
3. Tydzień III Targów Wydawnictw Edukacyjnych – w dniach 21.03. – 25.03.2011r.,
Inauguracja targów odbyła się w MDK w Pabianicach, w której udział wzięło ponad
100 osób z udziałem Starosty Pabianickiego – Krzysztofa Habury, Wiceprezydent
Miasta Pabianic – Małgorzaty Biegajło, Łódzkiego Kuratora Oświaty – dr Jana
Kamińskiego
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4. Konferencja inaugurująca pracę PODNiDM w roku szkolnym 2011/2012
w dn. 28.09.2011r.(50 osób) – zgromadziła około 70 dyrektorów i wicedyrektorów
szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli władz powiatu i miasta oraz
przedstawicieli ŁKO i OKE
5. Szkolenie „Specyfika i zasady realizacji projektów standardowych w ramach
POKL – metodologia projektowa, rezultaty, monitoring, ewaluacja, kontrola”,
które przeprowadził Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu
Społecznego w Łodzi w dniu 20.09.2011r. (12 osób)
6. Zajęcia terenowe w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych biorących udział w Wojewódzkim
i Powiatowym Konkursie „Przez lady, morza i oceany …” oraz uczniów szkół
podstawowych – uczestników konkursów powiatowych (36 uczniów i 10 opiekunów)
pod kierownictwem pani Zofii Szmidt
7. Trzy konferencje wyjazdowe – jako realizacja zadania: „Edukacja ekologiczna
i regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego
realizowana przez PODN i DM w Pabianicach” pod kierownictwem pani Zofii
Szmidt
7.1 do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów dla dyrektorów szkół i placówek
oświatowych powiatu pabianickiego w dniu 09.06.2011r. (38 osób)
7.2 do Przedborskiego Parku Krajobrazowego dla dyrektorów przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego oraz
doradców metodycznych PODNiDM a także nauczycieli w dniu 08 – 09.04.2011r.
(41 osób)
7.3 do Parku Krajobrazowego Beskidu Małego i Śląskiego dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych powiatu pabianickiego oraz doradców metodycznych PODN
i DM w dniu 06.10 – 08.10.2011r. (47 osób)
8. Seminaria dla dyrektorów i księgowych szkół/placówek pt.:
- „Praktyczna realizacja kontroli zarządczej”,
- „Praktyczne stosowanie zasad kancelaryjnych”,
- „Administrowanie zakładowym Funduszem świadczeń socjalnych”
prowadzone przez Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „NOWATOR” (łącznie udział
wzięły 63 osoby)
9. Szkolenie „Pomóż swojemu uczniowi zdać egzamin z treści przyrodniczych”
prowadzone przez przedstawiciela OKE w Łodzi w dniu 29.11.2011r. (20 osób)
10. Kurs komputerowy „Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela
i wychowawcy”, który zrealizowano na przełomie XI – XII 2011r. (12 osób)
11. Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, które staraniem Ośrodka były
prowadzone przez pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi:
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- „Monitorowanie podstawy programowej oraz przygotowanie szkół do jej
wdrażania” – prowadzący Halina Cyrulska - Kierownik Oddziału Ewaluacji Pracy
Szkół i Placówek w dniu 05.12.2011r. (20 osób)
- „Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania oraz najnowsze zmiany w prawie
oświatowym”, które przeprowadziła Iwona Jachowicz – Wicedyrektor Wydziału
Strategii i Kadr w dniu 12.12.2011r. (51 osób)
12. Warsztaty we współpracy z Wydawnictwem OPERON pt.”Nowy egzamin
gimnazjalny – program przygotowania dla ucznia i nauczyciela” w dniu
13.12.2011r. (część humanistyczna, matematyczna i przyrodnicza – łącznie 29 osób)
13. Szkolenie dla nauczycieli geografii i przyrody w dniu 16.12.2011r. pt.: „Edukacja
globalna – treści, metody, edukacja globalna w podstawie programowej”
realizowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” (16 osób)
i inne.
Ponadto:
 Ośrodek zakończył realizację dwuletniego projektu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej „Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb
nowego pokolenia uczniów”, poddziałanie 9,4 - wysoko wykwalifikowane kardy
systemu oświaty. W okresie marzec 2010 – grudzień 2011 zostały zrealizowane
następujące szkolenia:
- kurs języka angielskiego (trzy grupy - 36 osób);
- kurs emisji i higieny głosu oraz twórczej pracy z uczniem – 20 grup (240 osoby)
- kurs dla dyrektorów i kadry zarządzającej oświaty - 3 grupy (37 osób)
- kurs dla kadry zarządzającej i administracyjno księgowej oświaty - 3 grupy (40 osób)
RAZEM na wszystkich formach przeszkolono 353 osoby i zrealizowano 1376 godzin
dydaktycznych.
W dniu 19.12.2011r. odbyła się konferencja podsumowująca Projekt, w której udział
wzięło około 70 osób.


Rozpoczęto współpracę z Firmą SYNAPIA – Systemy Nauczania i Prezentacji
Interaktywnych w Łodzi, z którą zrealizowano dwa szkolenia dla nauczycieli
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (udział wzięło 56 osób)



Rozliczono dotację, przyznaną przez WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 10 250,00zł na
dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, realizowana
poprzez wycieczki i konkursy, prowadzone przez PODNiDM w Pabianicach”, które
zostało zrealizowane w okresie styczeń – czerwiec 2011r.



W październiku 2011 podpisano umowę dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na
dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna oraz regionalna uczniów
i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego realizowana przez
PODN i DM w Pabianicach”, koszt całkowity zadania wynosi 32 970,00zł. Zadanie
zostanie zrealizowane w okresie październik 2011 – czerwiec 2012.



Inne Zrealizowane zadania Ośrodka, to:
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 oferta edukacyjna zaplanowana na rok 2011
plan nadzoru pedagogicznego za okresy 01 - 06.2011 oraz 09 - 12.2011r., w tym
harmonogram szkoleniowych narad wewnętrznych PODNiDM (z doradcami
metodycznymi), przewidziany na rok 2011

Obszar działania placówki
Działaniami Ośrodka objęte są wszystkie placówki oświatowe na terenie powiatu
pabianickiego: Miasta: Pabianice i Konstantynów Łódzki oraz gminy: Pabianice, Dobroń,
Dłutów, Lutomiersk, Ksawerów.
Łącznie Ośrodek objął swoim działaniem 35 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 15
przedszkoli i 17 szkół ponadgimnazjalnych.
PODNiDM stara się również zainteresować swoją ofertą nauczycieli ościennych
powiatów; stąd na naszych szkoleniach pojawiają się n-le z Łodzi i okolic, z Bełchatowa,
Zelowa, Łasku i in.
Ośrodek stale promuje swoje działania poprzez stronę internetową, prasę i telewizję.

W 2011 roku 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 – Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Urząd Miasta
w Pabianicach, Urząd Miasta Konstantynów Łódzki, gmina Dobroń, gmina Ksawerów
i gmina Dłutów;
Radą Społeczną Ośrodka;
Instytucjami związanymi z oświatą – MDK w Pabianicach, MOK w Pabianicach,
MCPS w Pabianicach, Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi w Pabianicach
i w Konstantynowie Łódzkim;
Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi;
Placówkami doskonalenia nauczycieli – WODN w Piotrkowie Trybunalskim, WODN
w Łodzi oraz WODN w Sieradzu
Powiatowym Urzędem Pracy;
Wydawnictwami edukacyjnymi: WSiP, PWN, OPERON, MAC Edukacja, Nowa Era,
LONGMAN, OKSFORD, DIDASCO, Prometeusz s.c. Ogólnopolski Dystrybutor
Wydawnictw;
Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Łodzi - Filia w Pabianicach;
Miejską Biblioteką Publiczną w Pabianicach;
Ośrodkiem Szkoleniowo – Doradczym NOWATOR w Gliwicach;
Firmą Optima w Opolu (realizacja projektu unijnego)
Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną SANEPID Pabianice
Centrum Szkoleniowo – Egzaminacyjne British Center w Łodzi
Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi i w Pabianicach
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Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi
Doradcy metodyczni współpracujący z PODNiDM








W 2011 roku z Ośrodkiem współpracowało 13 doradców metodycznych.
Doradcy metodyczni współpracujący z Ośrodkiem są finansowani odpowiednio przez:
Starostwo Powiatu Pabianickiego – 4 osoby (doradca metodyczny fizyki, matematyki,
biologii, oraz doradca zawodowy); doradca metodyczny matematyki od IX 2011r.
Urząd Miasta Pabianic – 6 osób (doradca metodyczny wychowania przedszkolnego,
pedagog szkolny, doradca metodyczny języka angielskiego i wychowania fizycznego,
doradca metodyczny chemii i edukacji wczesnoszkolnej),
Urząd Miasta Konstantynów Łódzki – 1 osoba(doradca metodyczny języka polskiego)
oraz
Urząd Gminy w Dobroniu – 1 osoba (doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej),
Urząd Gminy Pabianice – (w okresie I – VI 2011) doradca metodyczny historii
i WOS-u

Realizacja zadań doradców metodycznych w roku kalendarzowym 2011 została
podsumowana i rozliczona.

Pracownicy PODNiDM w Pabianicach
W Ośrodku na stanowisku pedagogicznym zatrudniony jest jeden pracownik - pani Zofia
Szmidt (Główny Konsultant) od 01.09.2011r., która pełni także funkcję p.o. dyrektora
Ośrodka (na czas pobytu na urlopie bezpłatnym pani Małgorzaty Biegajło); pani Zofia Szmidt
jednocześnie organizuje i prowadzi różne formy doskonalenia zawodowego także jako
doradca dla nauczycieli geografii i przyrody oraz w zakresie zarządzania oświatą, jak również
- awansu zawodowego.
W 2011r w PODN i DM pracowało 5 pracowników niepedagogicznych.( dwie osoby
zatrudnione na cały etat i trzy- na pół etatu).
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