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PLAN PRACY 

POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

(zgodny z kierunkami polityki oświatowej) 

LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI 

I Diagnoza potrzeb placówek 
oświatowych oraz 
nauczycieli w zakresie 
doskonalenia zawodowego  
i doradztwa metodycznego 

 Stała współpraca z placówkami oświatowymi współpracującymi  
z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli  
w Busku-Zdroju w zakresie doskonalenia zawodowego i doradztwa 
metodycznego. 
 

 Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli. 
 

 Określenie zakresu tematycznego szkoleń wynikających z potrzeb 
placówki jako instytucji oraz nauczycieli. 

 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 

nauczyciele konsultanci 

Wrzesień 2019 r.; 
marzec/czerwiec 

2020 r. 

 

II Doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz dyrektorów 
placówek oświatowych 

 Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli  
w zakresie: 

- wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz 
wprowadzonych zmian 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, w tym opracowania 
programów nauczania; 

- diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowania procesu 
kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb; 

- przygotowania do analizy wyników i wniosków nadzoru 
pedagogicznego; 

- przygotowania do analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, 
egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego, egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania  
z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli; 

- potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników  
i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu 
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu i egzaminu 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 

nauczyciele konsultanci 

Cały rok  
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potwierdzającego w zawodzie. 
 Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych w zakresie zarządzania oświatą. 
 

 Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla dyrektorów 
szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko. 

 

 Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 
rozpoczynających pracę w zawodzie. 

 

 Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 
pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie: 

 opieki nad nauczycielami stażystami, 

 opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu 
projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu. 

 

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

 Zorganizowanie i przeprowadzenie działań w celu poprawy jakości pracy 
szkół i placówek oświatowych, m.in. poprzez: 

   

- pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkół i placówek 
oświatowych; 

- ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokajania 
potrzeb szkoły lub placówki; 

- zaplanowanie form wspomagania; 
 

Nauczyciele doradcy 
metodyczni,  

nauczyciele konsultanci 

Wrzesień/ 
październik 2019 r. 

- ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji 
zaplanowanych form wspomagania. 
 

Cały rok 

- organizowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego 
dla nauczycieli: 

 kursy kwalifikacyjne 
 kursy doskonalące 
 kursy komputerowe 
 konferencje 
 seminaria 
 wykłady 
 warsztaty metodyczne 
 warsztaty artystyczne 
 szkolenia dla rad pedagogicznych 
 lekcje otwarte 

 

Cały rok 
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 Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, m.in. poprzez: 

- prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, 
konferencji, wykładów i szkoleń; 

- udzielanie konsultacji; 
- upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 

nauczyciele konsultanci 

Cały rok 

 Opracowanie oferty edukacyjnej PODiDN w Busku-Zdroju w oparciu  
o kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 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. 

 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 

nauczyciele konsultanci 

Wrzesień 2019 r./ 
styczeń 2020 r. 

IV Współpraca z instytucjami 
wspierającymi oświatę 

Współpraca z następującymi instytucjami: 
 Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
 Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, 
 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, 
 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, 
 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
 Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju, 
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju, 
 Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. 

 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 
nauczyciele konsultanci 

Cały rok  

V Doskonalenie warsztatu 
pracy nauczycieli doradców 
metodycznych i nauczycieli 
konsultantów PODiDN  
w Busku-Zdroju 

 Samokształcenie i samodoskonalenie się nauczycieli doradców 
metodycznych i nauczycieli konsultantów. 

 Systematyczna wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami 
doradcami metodycznymi i nauczycielami konsultantami. 

 Udział kadry pedagogicznej Ośrodka w szkoleniach wewnętrznych oraz 
zewnętrznych (zgodnie z potrzebami). 

 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 

nauczyciele konsultanci 

Cały rok  
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VI 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. 
 

Cały rok 

 Realizacja zadań zleconych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
wynikających z opracowanej sieci doradztwa metodycznego na terenie 
województwa. 
 

Czerwiec/lipiec 
2020 r. 

 Organizowanie oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych /zgodnie  
z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. ws. placówek 
doskonalenia nauczycieli/. 
 

Zgodnie  
z potrzebami 

 Stała współpraca z organami prowadzącymi korzystającymi z oferty 
edukacyjnej Ośrodka. 
 

Grudzień 2019 r./ 
styczeń 2020 r. 

 Informowanie organów prowadzących o udziale nauczycieli  
z poszczególnych gmin i powiatów w proponowanych przez Ośrodek 
formach doskonalenia, dokształcania zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego. 
 

Wrzesień 2019 r. 

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

Cały rok 

VII Promocja PODiDN  
w środowisku  

 Udział w XVI Powiatowych Targach Edukacyjnych. 
 

Dyrektor, nauczyciele 
doradcy metodyczni, 

nauczyciele konsultanci 

Luty 2020 r.  

 Organizowanie XVII edycji konkursu recytatorskiego dla uczniów klas  
0-III. 
 

Maj 2020 r. 

 Organizowanie XVII edycji konkursu wiedzy ,,Moje Ponidzie” dla uczniów 
klas IV-VI. 
 

Maj 2020 r. 

 Organizowanie VII edycji konkursu literackiego „Skrzydłem wiatru 
pisane”. 

 

Kwiecień 2020 r.  

 Organizowanie VII edycji turnieju matematycznego dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych. 

 

Czerwiec 2020 r. 

 Współorganizowanie IX edycji Powiatowego Konkursu Mitologicznego 
we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 w Busku-Zdroju. 

 

Kwiecień/maj  
2020 r. 
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 Współorganizowanie konkursu wiedzy „Co musisz wiedzieć o HIV  
i AIDS?” we współpracy z Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych  
w Busku-Zdroju. 
 

Listopad 2019 r. 

 Organizowanie szkoleń o zasięgu gminnym, powiatowym oraz 
wojewódzkim. 

 

Cały rok 

 


