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PLAN PRACY 

POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI 

I Nadzór pedagogiczny 
dyrektora 

 sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora zgodnie  
z Rozporządzeniem MEN z dn. 19.11.2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego, Rozporządzeniem MEN z dn. 10.05.2013 r. 
zmieniającym Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego, 
Rozporządzeniem MEN z dn. 19.11.2009 r. w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli oraz Rozporządzeniem MEN z dn. 14 lipca 
2014r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli. 
 

Dyrektor Cały rok  

II Jakościowy rozwój 
Ośrodka 

 inspirowanie nauczycieli doradców metodycznych i nauczycieli 
konsultantów do efektywnego planowania własnej pracy adekwatnie do 
potrzeb Ośrodka we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, 
bibliotekami pedagogicznymi, bibliotekami szkolnymi, Poradniami 
Psychologiczno-Pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi 
oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny; 
 

Dyrektor  Cały rok  

 wspieranie kadry pedagogicznej Ośrodka w ich rozwoju, m.in. poprzez: 
 prowadzenie diagnozy potrzeb kadry pedagogicznej Ośrodka  

w zakresie doskonalenia zawodowego, 
 inspirowanie nauczycieli do aktywnej pracy w ramach zespołów: 

 ds. ewaluacji wewnętrznej Ośrodka, 

 ds. współpracy, samokształcenia, tworzenia sieci współpracy, 

 ds. strategii rozwoju Ośrodka, 

 ds. promocji Ośrodka; 
 

Dyrektor  Cały rok  

 motywowanie nauczycieli korzystających z oferty edukacyjnej Ośrodka 
do udziału w szkoleniach, kursach, seminariach, konferencjach itp. 
organizowanych przez PODiDN oraz inne podmioty i instytucje ze 
szczególnym uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej oraz 
wprowadzanych zmian w systemie oświaty: 
 diagnozowania potrzeb szkół i placówek oświatowych w zakresie 

doskonalenia zawodowego, 

Dyrektor  Cały rok  
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   prowadzenia ewaluacji wewnętrznej zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego, 

 analizy wymagań stawianych szkole/placówce oświatowej  
w procesie ewaluacji zewnętrznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego, 

 realizacji podstaw programowych, 
 przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru 

pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie 
oświaty; 
 

   

 wymiana doświadczeń z realizacji procesu edukacyjnego – wspólne 
opracowywanie rozwiązań metodycznych; 
 

Doradcy metodyczni 2 razy w miesiącu Co drugi piątek 

 doposażenie Ośrodka w literaturę pedagogiczno-psychologiczną oraz 
środki i pomoce dydaktyczne; 
 

Dyrektor Cały rok  

 bieżące remonty, modernizacje, naprawy. 
 

Dyrektor Według potrzeb  

III Organizowanie  
i prowadzenie 
wspomagania szkół  
i placówek mające na 
celu poprawę jakości ich 
pracy 

 diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli i dyrektorów placówek 
oświatowych; 
 

Doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci  

IV-V 2017 r.  

 diagnozowanie potrzeb szkół/placówek oświatowych w zakresie 
doskonalenia nauczycieli (szkoła jako instytucja); 
 

Doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci  

IX-X 2016 r.  

 opracowanie oferty edukacyjnej PODiDN w oparciu o kierunki polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, plan nadzoru 
pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz wyniki 
przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół i nauczycieli w zakresie 
doskonalenia zawodowego; 
 

Dyrektor I 2017 r. 
VII-VIII 2016 r. 

 

 udzielanie szkołom/placówkom oświatowym informacji o aktualnych 
przepisach prawa oświatowego; 

 

Kadra pedagogiczna 
Ośrodka 

Cały rok  

 wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie tworzenia własnych 
potrzeb szkoleniowych wynikających z analizy wyników i wniosków  
z nadzoru pedagogicznego; 
 

Doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Cały rok  
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   organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania oświatą; 

Dyrektor Cały rok  

 prowadzenie różnorodnych form doskonalenia, w tym: seminariów, 
wykładów, warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych itp. 
ze szczególnym uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej oraz 
zmian w systemie oświaty; 

 

Doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Cały rok  

 prowadzenie zajęć otwartych; Doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci  

Cały rok  

 udzielanie konsultacji; Doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci  

Cały rok  

 organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek; 
 

Doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Zgodnie z potrzebami 
szkół 

 

 wspieranie placówek oświatowych w ustaleniu sposobów działania 
prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoleniowych szkoły lub 
placówki; 
 

Doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Cały rok  

 wspomaganie szkół i placówek oświatowych w ocenie efektów  
i opracowania wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania; 
 

Doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Cały rok  

 upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. Kadra pedagogiczna, 
Informatyk 

Cały rok  

IV Działania organizacyjne  
i popularyzatorskie 

 opracowywanie sprawozdań oraz planów pracy; Dyrektor Według obowiązujących 
przepisów  

 

 wydawanie ,,Buskiego Kwartalnika Edukacyjnego”; 
 

Zespół redakcyjny Raz na kwartał 600 egzemplarzy 

 przygotowanie i złożenie dokumentacji do przetargu na zorganizowanie 
wczasów profilaktyczno-leczniczych dla pracowników oświaty. 
 

Dyrektor II 2017 r.  

V Współpraca z organem 
sprawującym nadzór 
pedagogiczny oraz 
organem prowadzącym 

 współpraca z Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakresie realizacji 
spójnego systemu doskonalenia nauczycieli; 
 

Dyrektor Cały rok  

 informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o ofercie edukacyjnej 
Ośrodka; 

Dyrektor IX 2016 r. 
II 2017 r. 

 

 przystąpienie do oferty grantowej Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  
w ramach Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych; 
 
 

Dyrektor V-VI 2017 r.  
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   organizowanie oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych /zgodnie  
z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniającym 
Rozporządzenie ws. placówek doskonalenia nauczycieli/; 
 

Dyrektor Cały rok  

 organizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych we współpracy  
z uczelniami wyższymi /zgodnie z potrzebami placówek/;  
 

Dyrektor Cały rok  

 podpisywanie porozumień na prowadzenie doradztwa metodycznego  
z gminami; 
 

Dyrektor Zgodnie z zawartymi 
umowami  

 

 informowanie o udziale nauczycieli z poszczególnych gmin i powiatów  
w proponowanych przez Ośrodek formach doskonalenia i dokształcania 
zawodowego; 
 

Dyrektor Według porozumień  
z gminami  

 

 wykonywanie zadań zleconych przez organ prowadzący oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 

Dyrektor Cały rok  

VI Promocja PODiDN  
w środowisku  

 udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych; 
 

Dyrektor I kwartał 2017 r.  

 organizowanie konkursu recytatorskiego dla uczniów klas O-III; Dyrektor,  
nauczyciele konsultanci 

IV-V 2017 r.  

 organizowanie konkursu wiedzy ,,Moje Ponidzie” dla uczniów klas IV-VI; Dyrektor,  
doradcy metodyczni 

IV-V 2017 r.  

 organizowanie konkursu literackiego „Skrzydłem wiatru pisane”; Dyrektor,  
nauczyciele konsultanci,  
doradcy metodyczni 
 

XII 2016 r.  

 organizowanie turnieju matematycznego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych; 

Dyrektor,  
nauczyciele konsultanci, 
doradcy metodyczni 
 

IV-VI 2017 r.  

 współorganizowanie konkursu mitologicznego; 
 

Dyrektor IV-V 2017 r.  

 organizowanie szkoleń o zasięgu gminnym, powiatowym oraz 
wojewódzkim. 
 
 

Kadra pedagogiczna 
Ośrodka 

Cały rok  

VII Pozyskiwanie funduszy 
w ramach środków 
unijnych 

 aplikowanie o pozyskanie środków finansowych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

Dyrektor, pracownicy 
Ośrodka 

Cały rok  
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VIII Współpraca z innymi 
instytucjami 
wspierającymi oświatę 
 
 

 inne ośrodki doskonalenia nauczycieli ( ŚCDN, SODMiDN w Kielcach, 
ODN w Tarnowie); 
 

Dyrektor Cały rok  

 ORE w Warszawie; 
 

Dyrektor Cały rok  

 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego  
w Kielcach; 
 

Dyrektor Cały rok  

 OKE w Kielcach; 
 

Dyrektor Cały rok  

 wydawnictwa pedagogiczne; 
 

Dyrektor Cały rok  

 BSCK w Busku-Zdroju; 
 

Dyrektor Cały rok  

 Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju; 
 

Dyrektor Cały rok  

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju. 
 

Dyrektor Cały rok  

IX Polityka finansowa  opracowanie planu finansowego oraz dochodów własnych na następny 
rok budżetowy; 
 

Księgowa  Według obowiązujących 
terminów 

 

 bieżąca realizacja zadań w zakresie rachunkowości i finansów dotycząca 
w szczególności: 
 wydatków rzeczowych, 
 wynagrodzeń pracowników, 
 rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, 
 dochodów własnych; 

 

Księgowa Według obowiązujących 
terminów 

 

 sprawozdawczość budżetowa. Księgowa Według obowiązujących 
terminów 

 

 


