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PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Opracowano w oparciu o: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  
                   (Dz.U. 2019 poz. 1045) 

2. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek  
                  (Dz. U. 2020 poz.2198) 

4. Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2025. 

5. Statut PODN. 
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KONSTRUKCJA PLANU NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Szczegółowe działania zawarte w planie uwzględniają: 

 kierunki polityki oświatowej państwa wyznaczone przez Ministra Edukacji i Nauki, 

 zadania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 

 wnioski i zalecenia wynikające z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021, 

 założenia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025,  

 działania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Jaworznie i Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

W roku szkolnym 2021/2022 PODN przedstawi aktualne propozycje dot. form doskonalenia nauczycieli na stronie internetowej Ośrodka, 

które drogą elektroniczną zostaną przekazane do szkół i placówek. W skład oferty szkoleniowej wchodzą szkolenia: stacjonarne,  

e-learningowe na platformie Moodle oraz webinary poprzez MS Teams. Oferta obejmuje kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad 

pedagogicznych, konferencje, spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia w grupach przedmiotowych lub problemowych, 

konsultacje indywidualne i problemowe. 

Doskonalenie dotyczy w szczególności: 

 kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, 

 wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny  

w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, 

 realizacji podstaw programowych, 

 diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania z uwzględnieniem sytuacji popandemicznej 

 potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu  

i egzaminów zewnętrznych. 
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I. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji polityki 

oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty 

 

 

Lp. Zadania szczegółowe Termin realizacji Odpowiedzialni 

Osoby/Instytucje 

współpracujące 

1. 

Udział w konferencjach organizowanych przez organ 
nadzoru – pozyskiwanie informacji o celach i realizacji 
kierunków polityki oświatowej państwa, w tym nadzoru 
pedagogicznego. 

Sierpień 2021 Dyrektor PODN KO 

2. 
Uwzględnienie podstawowych kierunków realizacji polityki 
oświatowej państwa w ofercie szkoleniowej PODN na rok 
szkolny 2021/2022 

Sierpień 2021 
Konsultanci: Marcin 
Kopczyński, Anna 

Wilkowska 

Dyrektor PODN 

3. 

Organizacja konferencji: „Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych i prospołecznych – aktywność fizyczna  
i właściwe odżywianie w rozwoju młodego człowieka” 
/priorytet 1/ 

Listopad 2021 Konsultanci Dyrektor PODN 

4. 
Realizacja zadań programu wychowawczo- 
profilaktycznego – konsultacje /priorytet 1/ 

 Cały rok szkolny 
2021/2022 

Konsultant pomocy 
pedagogiczno-
psychologicznej  

Dyrektor PODN 

5. 
Jak szkoła może wspomagać wychowawczą rolę rodziny – 
metodyczne i dydaktyczne aspekty zajęć wychowania do 
życia w rodzinie – konferencja /priorytet 1/ 

Luty 2022 
Konsultant pomocy 

pedagogiczno-
psychologicznej 

Eksperci zewnętrzni 

 
6. 

Jak przeprowadzić ciekawą lekcję wychowawczą – bank 
pomysłów. Organizacja szkolenia /priorytet 1/ 

I semestr roku 
szkolnego 2021/2022 

Konsultant Marek Krupa Dyrektor PODN 

 
7. 

Rola książki w kształtowaniu wrażliwości na prawdę i dobro 
– organizacja narodowego czytania /priorytet 2/ 
 

Wrzesień  2021 Konsultant bibliotekarz konsultanci 

8.  

Festiwal Zaangażowania Społecznego  - prelekcje i 
warsztaty wspierające nauczycieli w organizowaniu akcji 
społecznych oraz działalności wolontariackiej /priorytet 2/ 
 

Styczeń 2022 Konsultanci Dyrektor PODN 
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 9.  
Organizacja konferencji: „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy  
a osiągnięcia polskiej kultury /priorytet 3 / 
 

II semestr roku 
szkolnego 
2021/2022 

Konsultant Marcin 
Kopczyński 

Muzea, uczelnie 
wyższe 

10. Organizacja spotkań z historykami oraz autorami książek 
historycznych z cyklu „Niepiękny wiek XX” /priorytet 3/ 
 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Konsultant Marcin 
Kopczyński  

Dyrektor PODN 

11. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych 
wszystkich uczniów w procesie edukacyjnym - konsultacje 
/priorytet 4/ 

Wg zapotrzebowania Konsultant Anna Weiss Dyrektor PODN 

12. Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej. Diagnoza 
zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne – 
organizacja szkolenia /priorytet 4 / 
 

Wg zapotrzebowania Konsultant Anna Weiss Dyrektor PODN 

13.  Organizacja konferencji we współpracy z PPP: „Budowanie 
pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa” 
/priorytet 4 / 

 Październik 2021 Konsultant Anna Weiss Dyrektor PODN 
PPP 

w Wodzisławiu Śl. 

14. Współpraca z pracodawcami i ich rola w kształtowaniu 
umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej 
– organizacja konferencji /priorytet 5/ 

 

Luty 2022 Konsultant Anna 
Wilkowska 

Dyrektor PODN 

15. Opracowanie scenariuszy lekcji dotyczących rozwijania 
umiejętności w edukacji formalnej i pozaformalnej – 
współpraca w ramach partnerstwa z IBE w Warszawie 
/priorytet 5/ 

II semestr roku 
szkolnego 
2021/2022 

Konsultant Anna 
Wilkowska 

Dyrektor PODN 
IBE 

16. Realizacja podstawy programowej i sposób na zdobycie 
kwalifikacji zawodowych poprzez kursy umiejętności 
zawodowych – organizacja konferencji /priorytet 5/ 
 

Listopad 2021 Konsultant Anna 
Wilkowska 

Dyrektor PODN 

17. Organizacja działań w ramach akcji „Edukacja dla klimatu” – 
warsztaty dla nauczycieli, konkurs dla uczniów, wizyty studyjne 
do szkół zakładających ekologiczne ogródki /priorytet 6/ 
 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Konsultanci Dyrektor PODN 
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II. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wymagań stawianych wobec szkół 

i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji 

zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego 

 

Lp.  Zadania szczegółowe Termin realizacji Odpowiedzialni Osoby/Instytucje 

współpracujące 

1. Analiza i prezentacja na naradzie konsultantów 
informacji z nadzoru sprawowanego przez ŚKO 
dot. spełniania wymagań wobec szkół i placówek 

Wrzesień 2021 Dyrektor PODN, 

konsultanci 

Specjaliści 
zewnętrzni 

2. Uwolnij swój potencjał i rozwijaj zespół – 
współpraca nauczycieli w procesie edukacyjnym 
po pandemii (organizacja konferencji)  

I semestr roku szkolnego 
2021/2022 

 

 
 Dyrektor PODN, 

konsultanci 

Specjaliści 
zewnętrzni 

3. Jak wykorzystać media społecznościowe w 
procesie edukacyjnym? - konferencja 

I semestr roku szkolnego 
2021/2022 

 

Dyrektor PODN, 
   konsultanci 

Specjaliści 
zewnętrzni 

4. Diagnoza preferencji w zakresie zapotrzebowania 
środowiska nauczycielskiego na poszczególne 
formy doskonalenia zawodowego. 

Wrzesień/październik 
2021 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Dyrektorzy 
szkół/placówek 
oświatowych, 
nauczyciele 

5. Bezpośrednie wsparcie szkół w różnych obszarach 
zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Dyrektorzy szkół 
 

6 Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów 
szkół – wymiana doświadczenia  

Październik  2021 Dyrektor PODN Dyrektorzy szkół 

7. Udzielanie konsultacji związanych  
z wypełnianiem wymagań państwa wobec szkół 
(z wykorzystaniem różnych form komunikacji 
bezpośredniej oraz elektronicznej). 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Dyrektorzy 
szkół/placówek 
oświatowych 
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III. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie realizacji podstaw programowych, 

w tym opracowywaniu programów oświatowych 

 

Lp. Zadania szczegółowe Termin realizacji Odpowiedzialni Osoby/Instytucje 
współpracujące 

1. Realizacja podstawy programowej i sposób na zdobycie 
kwalifikacji zawodowych poprzez kursy umiejętności 
zawodowych – konferencja 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Specjaliści zewnętrzni 

2. Rozwiązania systemowe w zakresie budowania relacji  
i współpracy między uczniem i szkołą, a biznesem. 
Prezentacja Platformy Edukacyjnej oraz modelu procesów 
dualnego kształcenia – cykl warsztatów 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Specjaliści zewnętrzni 
Izba Gospodarcza 

3. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy  
i samokształcenia nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 
Opracowanie niezbędnych rozwiązań metodycznych  
i materiałów dydaktycznych w realizacji podstawy 
programowej 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci     Dyrektor PODN 

4. Realizacja podstawy programowej w kontekście 
przygotowania ucznia do nowej matury w 2023r. – 
organizacja cyklu warsztatów 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Dyrektor PODN 

5. Prowadzenie konsultacji indywidualnych  
i zbiorowych dla nauczycieli w zakresie: 

 wyboru programów nauczania zgodnych  
z podstawą programową 

 dostosowania programów nauczania do uczniów  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 tworzenia rozkładów materiałów, planów wynikowych 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Pracownicy PPP, 
specjaliści zewnętrzni 

6. Popularyzacja przykładów dobrych praktyk  
w realizacji treści nowej podstawy programowej w edukacji 
zdalnej i hybrydowej z poszczególnych przedmiotów 

 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Dyrektorzy 
szkół/placówek 
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IV. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie diagnozowania potrzeb uczniów 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb 

Lp. Zadania szczegółowe Termin 

realizacji 

Odpowiedzialni Osoby/Instytucje 
współpracujące 
 

1. Organizacja konferencji w zakresie wsparcia ucznia 
w sytuacji kryzysowej 
 

Sierpień- 
Wrzesień 2021 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Dyrektorzy 
szkół/placówek 

2. Prowadzenie przedmiotowych i problemowych sieci 
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – 
diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze  
i profilaktyczne 
 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Dyrektor PODN 

3. Prowadzenie różnorodnych form doskonalenia 
(konsultacje, warsztaty, konferencje) w obszarze 
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania  
z uwzględnieniem sytuacji popandemicznej. 

 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Specjaliści zewnętrzni 

4. Pomoc w identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej  
w formie konsultacji zespołowych i indywidualnych. 
 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Pracownicy PPP 

5. Cykliczne spotkania pedagogów i psychologów w 
ramach sieci współpracy i samokształcenia  
 

Cały rok  
szkolny 2021/2022 

Konsultant Pracownicy PPP 

6. Prowadzenie obserwacji lekcji/ zajęć nauczycieli – 
omawianie lekcji, udzielanie wskazówek 

 

Zgodnie  
z zapotrzebowaniem 

Konsultanci Dyrektorzy szkół/placówek 

7. Organizacja szkoleń z zakresu indywidualizacji 
procesu nauczania, rozwijanie kompetencji 
diagnozowania potzreb ucznia 
 

Cały rok  
szkolny 2021/2022 

Konsultanci,  
dyrektor PODN 

Specjaliści zewnętrzni 

8. Publikacja artykułów o tematyce metodycznej, 
dydaktycznej, psychologiczno-pedagogicznej na 
stronie PODN www.podn.wodzislaw.pl oraz  
w Biuletynie metodycznym. 

Na bieżąco- zgodnie 
z cyklem 

wydawniczym 
 

Konsultanci, redaktor 
naczelny Biuletynu 

metodycznego 

Dyrektor PODN 

http://www.podn.wodzislaw.pl/
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9.  
 
 
 
 

Organizacja szkoleń z zakresu wspierania i 
motywowania ucznia oraz udzielania informacji 
zwrotnej 

Cały rok  
szkolny 2021/2022 

Konsultanci DyrektorPODN 
PPP w Wodzisławiu Śl. 

10. 
 
 
 

Organizacja szkoleń w zakresie stosowania metod 
aktywizujących ucznia, w tym narzędzia i aplikacje 
cyfrowe potrzebne w edukacji zdalnej.  

Cały rok  
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Dyrektor PODN 
 

11. 
 
 
 
 

Organizacja konferencji dla kadry kierowniczej „Jak 
skutecznie udzielać pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom po pandemii?” 

Wrzesień  2021 Konsultant Dyrektor PODN 
PPP w Wodzisławiu Śl. 

            12.  
 
 
 

Przygotowanie i opublikowanie pakietu materiałów 
dydaktyczno-metodycznych dot. wsparcia ucznia po 
pandemii 

Wrzesień- 
październik 2021 

Konsultant Dyrektor PODN 
 

            13.  
 
 
 

Wsparcie dzieci i młodzieży w aspekcie 
zaspokajania ich specjalnych potrzeb – 
dostosowanie wymagań egzaminacyjnych, form i 
metod pracy z uczniami posiadającymi opinię PPP 
(konsultacje i warsztaty) 

Cały rok  
szkolny 2021/2022 

Konsultant Dyrektor PODN 
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V. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przygotowania do analizy wyników               

i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli 

  

Lp. Zadania szczegółowe Termin 
realizacji 

Odpowiedzialni Osoby/Instytucje 
współpracujące 

1. Organizacja przedmiotowych szkoleń pod kątem 
analizy wyników egzaminów zewnętrznych - wnioski 
do dalszej pracy nauczycieli 

 

I semestr roku 
szkolnego 
2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Specjaliści zewnętrzni 

2. Organizacja szkoleń z ekspertami z CKE i OKE  
z Jaworzna 

 

Wg zgłoszonych 
potrzeb 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Specjaliści zewnętrzni 
dyrektorzy szkół/placówek 

3. Udzielanie konsultacji szkolnym zespołom ds. analizy 
wyników egzaminów zewnętrznych. 
 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Dyrektorzy szkół/placówek 

4. Publikowanie i udostępnianie materiałów metodyczno- 
dydaktycznych dotyczących egzaminów ósmoklasisty, 
egzaminów maturalnych oraz egzaminów 
zawodowych  
 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

 Konsultanci Dyrektor PODN 

5. Organizacja problemowej sieci współpracy  
i samokształcenia dot. podnoszenia jakości pracy  
w kontekście egzaminów zewnętrznych 
 
 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Dyrektor PODN 

6. 

 

 

Wdrażanie wniosków z analizy ilościowej i jakościowej 
wyników egzaminów zewnętrznych 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Dyrektor PODN 
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VI. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie potrzeb zdiagnozowanych na podstawie 

analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, 

egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

Lp. Zadania szczegółowe Termin realizacji Odpowiedzialni Osoby/Instytucje 
współpracujące 

1. Organizacja Wirtualnego Punktu Doradztwa – publikacja 
materiałów metodyczno-dydaktycznych, udzielanie 
konsultacji, przestrzeń do wymiany doświadczeń 

Wrzesień/październik 
2021 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Dyrektorzy 
szkół/placówek 
oświatowych 

2. Zintegrowana Platforma Edukacyjna – prezentowanie 
możliwości i popularyzacja narzędzia do pracy z uczniem 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Dyrektorzy 
szkół/placówek 
oświatowych 

3. Opracowanie oferty doskonalenia na rok szkolny 
2021/2022 obejmującej potrzeby szkół zdiagnozowane na 
podstawie analizy wyników egzaminów. 

Sierpień/ wrzesień 
2021 

Konsultanci Dyrektorzy 
szkół/placówek 
oświatowych 

4. Realizacja szkoleń, konsultacji i innych form doskonalenia 
ustalonych z dyrektorami szkół i nauczycielami na 
podstawie dokonanej analizy wyników i wniosków z 
nadzoru pedagogicznego oraz egzaminów zewnętrznych. 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Konsultanci Specjaliści 
zewnętrzni 

5. Udział w konferencjach organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną. 

 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Pracownicy 
Kuratorium Oświaty, 
ORE, OKE 

6. 

 

Narzędzia cyfrowe w edukacji zdalnej i hybrydowej – 
organizacja konferencji 

Listopad 2021 Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Specjaliści 
zewnętrzni 
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VII. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą 

oraz dyrektorów, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko 

Lp Zadania szczegółowe Termin realizacji Odpowiedzialni Osoby/Instytucje 
współpracujące 

1. Organizacja konferencji wyjazdowej dla dyrektorów szkół 
ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego 

Sierpień 2021 Dyrektor PODN Wydział Oświaty 
Powiatu Wodz. 

2. Przygotowanie pracowników oświaty do organizacji wsparcia 
po pandemii 

Sierpień/wrzesień   
2021 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Dyrektorzy szkół 

3. Prowadzenie cyklicznych spotkań z dyrektorami szkół 
wszystkich szczebli w ramach utworzonych sieci współpracy  
i samokształcenia. 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Dyrektorzy 
szkół/placówek 
oświatowych 

4. Wsparcie dyrektorów, którym po raz pierwszy powierzono 
stanowisko w ramach sieci wspólpracy i samokształcenia 
dyrektorów 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Dyrektorzy szkół/ 
placówek 

oświatowych 

5. Organizacja szkoleń stacjonarnych i zdalnych na wybrane 
przez dyrektorów tematy dotyczące zarządzania oświatą. 

Wg ustaleń  
z dyrektorami  

 

Dyrektor PODN 
 

Dyrektorzy szkół/ 
placówek 

oświatowych 

6.  Organizacja szkoleń stacjonarnych i/lub zdalnych w zakresie 
zmieniającego się prawa i egzaminu maturalnego w 2023r. 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Dyrektor PODN Specjaliści zewnętrzni 

7. Wspieranie dyrektorów w zakresie organizacji szkoleń dla 
członków rad pedagogicznych – pozyskiwanie specjalistów 
zewnętrznych. 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Dyrektor PODN WOM Katowice,Metis, 
ORE,OKE Jaworzno 

8. Udzielanie konsultacji indywidualnych w zakresie sprawowania 
nadzoru z wykorzystaniem także technologii informacyjno-
komunikacyjnej. 

Cały rok 
szkolny 2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Specjaliści zewnętrzni 

9. Organizacja szkolenia nt: Zadania opiekuna stażu. Wrzesień 2021 Konsultant 
Katarzyna Hawel 

Dyrektor PODN 

10. Jak opracować projekt oceny pracy nauczyciela stażysty – 
ocena dorobku zawodowego (konsultacje). 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Konsultanci Dyrektorzy szkół 

11. ABC młodego nauczyciela - szkolenie Październik 2021 Konsultanci Dyrektor PODN 
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VIII. Realizacja innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zleconych przez organ prowadzący 

  

Lp. Zadania szczegółowe Termin realizacji Odpowiedzialni Osoby/Instytucje 

współpracujące 

1. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i/lub 
administracji w ramach zadań ujętych w Strategii 
Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego 

Wg zgłoszonych 
potrzeb 

Dyrektor PODN Eksperci zewnętrzni 

2. Współorganizacja Gali „Powiat i Biznes – wspierając 
talenty”, podsumowanie konkursów zawodowych. 

Czerwiec 2022 Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Wydział Oświaty Powiatu 
Wodzisławskiego 

3. Organizacja jubileuszu 20-lecia istnienia 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Wodzisławiu Śląskim 

Wrzesień  2021 Dyrektor PODN, Eksperci zewnętrzni, 
 Wydział Oświaty Powiatu 
Wodzisławskiego 

4. Realizacja wspólnie pozyskanego grantu „Adaptacja 
kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej” 

Wrzesień -  
październik 2021 

Dyrektor PODN, 
konsultant Marcin 

Kopczyński 

Wydział Oświaty 
Powiatu Wodzisławskiego 

5. Organizcja „Tygodnia Edukacji” - promowanie oferty 
edukacyjnej szkół ponadpodstawowych Powiatu 
Wodzisławskiego (przygotowanie Targów 
Edukacyjnych, warsztatów dla absolwentów szkoły 
podstawowej oraz dni otwartych w szkołach). 

 

Kwiecień 2022 Dyrektor PODN 
Konsultanci 

Dyrektorzy szkół Powiatu 
Wodzisławskiego 

9.  Realizacja projektów edukacyjnych Cały rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor PODN 
Konsultanci 

Wydział Oświaty Powiatu 
Wodzisławskiego 

10. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami – 
kompleksowe wsparcie szkół w zakresie doradztwa 
zawodowego 
 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor PODN 
Konsultantka Anna 

Wilkowska 

Przedsiębiorcy lokalni 
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IX. Realizacja podstawowych zadań przez konsultantów 

Lp. Zadania szczegółowe Termin realizacji Odpowiedzialni Osoby/Instytucje 

współpracujące 

1. Opracowanie indywidualnych planów pracy 
konsultantów na rok szkolny 2021/2022. 

 

Do 13 września 2021 Konsultanci Dyrektor PODN 

2. Opracowanie sprawozdań z realizacji planów 
pracy konsultantów, doradców metodycznych 
za rok szkolny 2021/2022 

 

Do końca sierpnia 2022 Konsultanci Dyrektor PODN 

3. Monitorowanie i kontrola realizacji zadań 
przypisanych w planie pracy konsultantom. 

 

Cały rok szkolny 2021/2022 Dyrektor PODN 
 

 

4. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej 
PODN. 

Zgodnie z harmonogramem 
ujętym w planie nadzoru 
pedagogicznego 

Konsultanci  Dyrektor PODN 

5. Prowadzenie obserwacji zajęć doradców: 
szkoleń, dyżurów metodycznych, konsultacji, 
imprez edukacyjnych, lekcji otwartych. 

Zgodnie z harmonogramem 
ujętym w planie nadzoru 
pedagogicznego 

Dyrektor PODN 
z-pca dyrektora 

 

6. Kontrola dzienników szkoleń organizowanych  
i prowadzonych przez PODN. 

 

Raz w semestrze szkolnym Dyrektor PODN 
z-ca dyrektora 

 

7. Kontrola dzienników pracy konsultantów. Raz w miesiącu przez cały 
rok szkolny 

Dyrektor PODN 
z-ca dyrektora 
 

 

8. Opracowanie wniosków z analizy arkuszy 
ewaluacyjnych szkoleń organizowanych  
i prowadzonych przez PODN. 

 

Czerwiec 2022 Konsultanci Dyrektor PODN 

9. Opracowanie wyników i wniosków  
z prowadzonego nadzoru pedagogicznego  
konsultantów; przedstawienie im 
sprawozdania. 
 

wrzesień 2022 Dyrektor PODN  
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10. Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie 
doradztwa pedagogicznego i doskonalena 
zawodowego 

Wrzesień/październik 2021 Konsultanci Dyrektor PODN 

11. Prowadzenie przedmiotowych oraz 
problemowych sieci współpracy i 
samokształcenia dla nauczycieli szkół powiatu 
wodzisławskiego. 

 

Cały rok szkolny 2021/2022 Konsultanci Dyrektor PODN, 
dyrektorzy szkół 

12. Prowadzenie przedmiotowych konferencji 
metodycznych, warsztatów metodycznych 
oraz lekcji otwartych. 

 

Cały rok szkolny 2021/2022 Konsultanci Dyrektor PODN 

13. Udzielanie konsultacji indywidualnych, 
zbiorowych, pełnienie dyżurów metodycznych. 

 

Cały rok szkolny 2021/2022 Konsultanci Dyrektor PODN 

14. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli 
oraz obserwacja zajęć prowadzonych przez 
nauczycieli 
 

Cały rok szkolny 2021/2022 Konsultanci Dyrektor PODN 

15.  Promowanie osiągnięć zawodowych 
nauczycieli 
 

Cały rok szkolny 2021/2022 Konsultanci Dyrektor PODN 

16. Samokształcenie i doskonalenie własnego 
warsztatu pracy 
 

Cały rok szkolny 2021/2022 Konsultanci Dyrektor PODN 

17. Opracowywanie materiałów dydaktyczno-
metodycznych dla nauczycieli. 

 

Cały rok szkolny 2021/2022 Konsultanci Dyrektor PODN 

18. Publikacja „Biuletynu Metodycznego”. 

 

Dwa razy w roku 
szkolnym 2021/2022 

 

Redaktor naczelny 
Biuletynu metodycznego 

Dyrektor PODN 

19. Opracowanie oferty szkoleń stacjonarnych 
PODN na rok szkolny 2021/2022 oraz oferty 
kursów e-learningowych. 
 

Sierpień  2021 Konsultanci  Dyrektor PODN 
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20. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu 
pracy PODN za rok szkolny 2021/2022. 

 

Do 30 września 2022r Dyrektor PODN  

21. Opracowanie planu pracy PODN na rok 

szkolny 2022/2023. 

 

Do 10 lipca 2022 Dyrektor PODN  

 

X.Organizacja przedsięwzięć edukacyjnych 

Lp. Zadania szczegółowe Termin realizacji Odpowiedzialni Osoby/Instytucje 

współpracujące 

1. Organizacja XIII Regionalnego Forum 
Edukacyjnego. 
 

Październik/listopad   
2021 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Eksperci zewnętrzni 

2. Organizacja Wiosennych Spotkań 
Metodycznych. 
 

Marzec 2022 Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Eksperci zewnętrzni 

3. Uwolnij swój potencjał – spotkanie 
motywacyjno-rozwojowe dla nauczycieli. 

I semestr roku szkolnego 
2021/  2022 

Dyrektor, konsultant 
Marcin Kopczyński 

Eksperci zewnętrzni 

4. Realizacja projektu grantowego „Adaptacja 
kadry pedagogicznej do wymagań edukacji 
zdalnej” 

 rok szkolny 2021/2022 - 
zgodnie z 
harmonogramem 

Lider projektu ORE 

5. Realizacja dwuletniego projektu z Instytutem 
Badań Edukacyjnych związanego z 
wdrażaniem Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji. 

Cały rok szkolny 
2021/2022 - zgodnie  
z harmonogramem 

Dyrektor, konsultant Anna 
Wilkowska 

IBE 

6. Organizacja Tygodnia Przedsiębiorczości. 
 

Listopad 2021r. 

 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Wydział Oświaty  
i dyrektorzy szkół 

ponadpodstawowych 
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7. Realizacja projektu „Śląskie. Zawodowcy” Cały rok szkolny 
2021/2022 

Konsultant Anna 
Wilkowska 

Izba Rzemieśnicza i Małej 
i Dużej Przedsiębiorczości 

w Katowicach 

8. Organizacja i przeprowadzenie konkursów 
przedmiotowych dla uczniów 
poszczególnych szczebli edukacyjnych: 

 Powiatowe konkursy dla uczniów 
szkół podstawowych z matematyki, j. 
polskiego, historii 

 Powiatowy Konkurs matematyczny 
dla uczniów klas I-III szkół 
podstawowych 

 Powiatowy Przegląd Twórczości 
Literackiej Dzieci  
i Młodzieży „Złoty Wawrzyn” 

 Powiatowy konkurs ortograficzny dla 
młodzieży szkół ponadpodstawowych 

 Powiatowy konkurs matematyczny 
dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych 

 Konkursy zawodowe dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych 

 Konkurs „W przyszłości zostanę” 

 Konkurs „Ja i mój zawód w 
przyszłości”. 

Cały rok szkolny 
2021/2022 - zgodnie  
z harmonogramem 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Wydawnictwa oświatowe,  



18 
 

XI.Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym 

Lp. Zadania szczegółowe Termin realizacji Odpowiedzialni Osoby/Instytucje 
współpracujące 

1. Wspólpraca z ORE – realizacja projektu grantowego 
oraz organizacja szkoleń z programu Delfort 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultant 

ORE 

2. Współpraca z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 
– organizacja szkoleń z eTwinningu. 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 
 

FRSE 

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim w zakresie 
bezpośredniego wsparcia szkół zwłaszcza  
w obszarach dot. pomocy pedagogiczno-
psychologicznej. Opracowanie wspólnego 
harmonogramu działań. 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor PODN 
 

PPP  
w Wodzisławiu Śląskim 

4. Współpraca z wydawnictwami pedagogicznymi: 
pozyskiwanie nowych podręczników i materiałów dla 
nauczycieli, zorganizownie kiermaszu wydawniczego 
podczas Wiosennych Spotkań Metodycznych. 

 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Konsultanci Wydawnictwa 
pedagogiczne 

5. Współpraca z uczelniami wyższymi – pozyskiwanie 
wykładowców do prowadzenia szkoleń, wspólna 
realizacja projektów 

 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultanci 

Uniwersytet Śląski, 
Uniwersytet Ekonomiczny, 
Wyższa Szkoła Bankowości 

6. Współpraca z Izbą Gospodarczą w Wodzisławiu 
Śląskim,  Cechem Rzemieślników i Innych 
Przedsiębiorców celem promowania edukacji 
zawodowej, wspólna realizacja projektów  
i organizacja konkursów zawodowych. 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Dyrektor PODN, 
konsultantka Anna 

Wilkowska 

IG, Cech Rzemieślników  
i Innych Przedsiębiorców 

7. Wspólpraca z Domami Kultury, muzeami, 
bibliotekami 

Cały rok szkolny 
2021/2022 

Konsultanci Dyrektor PODN 
 

 


