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Jeżeli chcemy 
zdobyć nowe 
kwalifikacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 

Nauczyciele, Dyrektorzy, Specjaliści szkół i placówek oświatowych 

 
Wydaje się, że normalność bardzo powoli i mozolnie jednak wraca do 

szkół i placówek. Pojęcia: lekcja, klasa, zajęcia, kontakt i relacje 
zaczynają nabierać właściwych znaczeń – nie tylko w kontekście 
zdalności i on-line. Mamy wielką nadzieję, że w natłoku zadań, 
gąszczu procedur i wielu niewiadomych, coraz częściej będziecie 
Państwo znajdowali potrzebę, czas i wolę udziału w organizowanych 
przez WODN formach doskonalenia. W najbliższym czasie szczególnej 
uwadze polecamy cykl trzech konferencji  organizowanych w ścisłej 

współpracy z OKE w Łodzi i konferencję z udziałem m. in. p. Danuty 
Sterny z CEO poświęconą szeroko rozumianej strategii oceniania 
kształtującego (szczegóły w Biuletynie). Nasza oferta, dostępna 
w pokoju nauczycielskim na wielkoformatowym plakacie, i na naszej 
stronie www.wodnsieradz.edu.pl jest do Państwa dyspozycji. 

Z wyrazami szacunku 
Olgierd Neyman 

Dyrektor WODN w Sieradzu 

Kursy kwalifikacyjne w roku szkolnym 2020/21 

 

WODN w Sieradzu planuje w br. szk. realizację kursów 
kwalifikacyjnych: 
Zarządzanie Oświatą – dla osób, które są zainteresowane 

pełnieniem w przyszłości funkcji kierowniczych w szkole, udziałem 
w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, modelowaniem pracy 
zespołów stałych lub zadaniowych w szkole, a także podniesieniem 
kwalifikacji związanych z funkcjonowaniem szkoły jako instytucji – 
210 godz.  
Kurs kwalifikacyjny – Przygotowanie pedagogiczne dla 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu – dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego pracujących bez kwalifikacji pedagogicznych 
- 150 godz.  
Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 48 godz. dla 
osób prowadzących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. 
Więcej informacji na stronie www.wodnsieradz.edu.pl lub pod 
telefonem 43 8223691.  

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA 
Z NASZEJ OFERTY DOSKONALENIA 

I DOKSZTAŁCANIA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Pełna informacja o ofercie szkoleniowej WODN 
w Sieradzu (Informator) jest dostępna na stronie 
www.wodnsieradz.edu.pl w zakładce: „dla 

uczestników szkoleń".  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w formach doskonalenia 
prosimy o zgłaszanie się przez stronę internetową 

Rozpoczynamy 

nowy rok szkolny 

 

 Informacje  

 Odpowiedzi 

 Ogłoszenia  

 
Co ważne ! 
Co rozwojowe ! 
Co praktyczne ! 
 - jak doskonalić 

własny warsztat 
pracy 
pedagogicznej ?  

 - oferta WODN 
w Sieradzu 

 

 

http://www.wodnsieradz.edu.pl/
http://www.wodnsieradz.edu.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeba wiedzieć na 
bieżąco, można 
użyć kiedy 
potrzebne.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.wodnsieradz.edu.pl (zakładka "zapisy na szkolenia") lub 
tradycyjną pocztą na adres Ośrodka (wzór zgłoszenia znajduje się na 
końcu Informatora). Zgłoszenia na wszystkie formy prosimy przysyłać 
do 21 września 2020. Osoby, które nadeślą zgłoszenia, zostaną 
poinformowane o terminach zajęć zgodnie z deklaracją złożoną 
w zgłoszeniu: pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub 
listownie na adres szkoły/placówki. 

Na stronie internetowej Ośrodka w zakładce <SZKOLENIA> na 
bieżąco zamieszczać będziemy wykaz szkoleń rozpoczynających się 
w kolejnych miesiącach. 

 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE:  

KONFERENCJE Z OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ W ŁODZI 

 

Egzamin ósmoklasisty – analiza wyników: wnioski, 
rekomendacje, praca z uczniem. 
Data: 24. 09. 2020, godz. 12.00 – 14.00 
 
Egzamin maturalny 2020 – powody  porażek i źródła sukcesów 
abiturientów. 
Data: 28. 09. 2020, godz. 12.00 – 14.00 
 
Egzamin zawodowy – w jakim miejscu dynamicznego procesu 

jesteśmy? 
Data: 30. 09. 2020, godz. 12.00 – 14.00 

 

KONFERENCJA Z CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ 

 

Ocenianie kształtujące w stacjonarnej i zdalnej edukacji – 
zmiana paradygmatu.  

Data: 06 października 2020 r., godzina 12.00 – 16.00 

Szczegółowe informacje o konferencjach znajdą Państwo na stronie 

WODN: www.wodnsieradz.edu.pl 

 

Witamy nowych  nauczycieli 
konsultantów i doradców 

metodycznych: 
 

 

 

 

geografia, edukacja globalna, ochrona środowiska – Małgorzata 

Ziarnowska:mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl 

katecheza – ks. Rafał Zatorski:rzatorski@wodnsieradz.edu.pl  

informatyka, technologia informacyjno-komunikacyjna – Alicja Ingram: 

aingram@wodnsieradz.edu.pl 

wychowanie fizyczne, zarządzanie oświatą – Dariusz Kowalczyk: 

dkowalczyk@wodnsieradz.edu.pl 

 
 
Dołączyli do nas :  
nauczyciele konsultanci: 
 geografii, edukacji 

globalnej, ochrony 
środowiska;  

 katechezy; 
 informatyki, 

technologii 
informacyjno-
komunikacyjnej; 

 wychowania, 
zarządzania oświatą 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.wodnsieradz.edu.pl/
mailto:mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl
mailto:rzatorski@wodnsieradz.edu.pl
mailto:aingram@wodnsieradz.edu.pl
mailto:dkowalczyk@wodnsieradz.edu.pl


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
biologia – Anna Kowalczyk:akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl  
dyżur w WODN: czwartek 14:00-15:30 
kształcenie zawodowe – Marcin Lewandowski 
mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl 
dyżur w WODN: wtorek 12:00-13:30 
wychowanie fizyczne – Tomasz Kuś:tkus@wodnsieradz.edu.pl 

dyżur w WODN: wtorek 9:00-10:30 
 
edukacja przedszkolna – Kamila Wolska: 
kwolska@wodnsieradz.edu.pl   
dyżur w WODN: poniedziałek 14:00-15.30 

edukacja wczesnoszkolna, muzyka – Justyna Glinkowska:  
jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl   

dyżur w WODN: czwartek 13:00-14:30 

język angielski – Anna Zalewska:  azalewska@wodnsieradz.edu.pl    
dyżur w WODN: środa 14:10-15:40 

matematyka – Dorota Żuberek:  dzuberek@wodnsieradz.edu.pl   
dyżur w WODN: środa 14:10-15:40 

 
 
Na stronie Ośrodka www.wodnsieradz.edu.pl w zakładce konsultanci 

i w zakładce doradztwo metodyczne znajdą Państwo kontakty 
do wszystkich konsultantów i doradców.  
 
 
Podejście MEN do wsparcia psychologiczno – pedagogicznego  

dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi  
w nowym roku szkolnym  

Zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2020/2021, zapewnienie wysokiej jakości 
kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim 
uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych, zostało ujęte w grupie pięciu najważniejszych 
priorytetowych zadań, które powinny być realizowane zarówno 
w procesie kształcenia, jak i terapii.  

Stąd przygotowaliśmy dla Państwa szeroką ofertę szkoleń, których 
tematyka została skupiona na prezentacji ciekawych, innowacyjnych 
rozwiązań oraz metod pracy (również z wykorzystaniem technologii 
informatycznych) z osobami o różnych rodzajach SPE, w tym uczniów: 
ze spektrum autyzmu, głębokimi zaburzeniami komunikacji językowej, 
zaburzeniami integracji sensorycznej, koncentracji uwagi, dyskalkulią, 
niepełnosprawnością intelektualną oraz szeregiem innych. 

Proponujemy również szkolenia, których celem jest przedstawienie 
sposobów organizacji i dokumentowania zajęć rewalidacyjnych oraz 
zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z aktualnymi 
rozporządzeniami MEN. 
Dbając o Państwa bezpieczeństwo część szkoleń ujętych 
w Informatorze WODN (dział Kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi) będzie realizowana w formie  

e-learningowej lub blended learning.  
Planujemy również organizację webinariów dotyczących powyższej 
tematyki. Szczególnie, gdy pojawią się inspirujące nowości w pracy 
z uczniem ze SPE lub aktualne zalecenia MEN.  
 
 
Realizując kierunek polityki oświatowej MEN 5: Działania 
wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie 

postaw i respektowanie norm społecznych w br. szkolnym, warto 
skierować uwagę całego grona pedagogicznego na wartości 
obowiązujące dotychczas w szkole i placówce. Zauważymy je, 
przyglądając się wymienionym poniżej obszarom życia 
środowiska edukacyjnego: 

 
Dołączyli do nas 
doradcy metodyczni: 
 biologii 
 kształcenia 

zawodowego 
 wychowania 

fizycznego 
 

 
Od ubiegłego roku są 
z nami doradcy 
metodyczni: 
 edukacji 

przedszkolnej 
 edukacji 

wczesnoszkolnej 
i muzyki 

 języka angielskiego 
 matematyki 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ważne sprawy:  
 
Wsparcie 
psychologiczno – 
pedagogiczne  
dla uczniów 
ze  specjalnymi 
Potrzebami 
Edukacyjnymi  
w nowym roku 
szkolnym. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Działania 
wychowawcze szkoły. 
Wychowanie do 
wartości, 
kształtowanie postaw 
i respektowanie norm 
społecznych. 

mailto:akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
mailto:mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl
mailto:tkus@wodnsieradz.edu.pl
mailto:kwolska@wodnsieradz.edu.pl
mailto:jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl
mailto:azalewska@wodnsieradz.edu.pl
mailto:dzuberek@wodnsieradz.edu.pl
http://www.wodnsieradz.edu.pl/


 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Warto 
porozmawiać, 

porównać, 

upewnić się. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

KLIMAT SZKOŁY Brak dbałości o klimat szkoły skutkuje zwiększoną 
liczbą negatywnych zachowań uczniów. Analiza danych [HBSC Health 
Behaviour in School-aged Children Survey "Zachowania zdrowotne 
polskiej młodzieży na tle rówieśników z 42 krajów"] (2002) dla 13- 
i 15-latków w Polsce potwierdza istnienie związku między percepcją 
środowiska szkoły, a ryzykownymi zachowaniami uczniów. Uczniowie, 
którzy lepiej spostrzegają środowisko szkoły, rzadziej: palą tytoń, 

sięgają po narkotyki, uczestniczą w bójkach i w dręczeniu innych 
uczniów. Warto w procesowym działaniu zbadać klimat i świadomie go 
budować. 
SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA Autentyczne zaangażowanie 
dorosłych w pracę samorządu uczniowskiego, pozwali na naukę 
skutecznego współdziałania, będzie treningiem rozwiązywania 
problemów we współpracy oraz nauką odpowiedzialności za aktywne 

współtworzenie zdrowego środowiska wychowawczego w szkole. Może 
warto na takim procesie skupić się przez najbliższy czas? Nawet 
realizując działania zdalnie, możemy bardzo zaktywizować środowisko 
nastolatków, ba, nawet wiele nauczyć się od nich! 
PRACA WYCHOWAWCZA NAUCZYCIELA W KLASIE Niekiedy 
warto zweryfikować działania wspierające budowanie wspólnoty 
klasowej. Poznać fazy rozwoju grupy. Zadania stawiane przed 
wychowawcami na każdym z etapów rozwoju klasy. Życie klasowe jest 

przestrzenią nauki konstruktywnych zachowań nie tylko na tym, ale 
i na kolejnym etapie rozwoju. 
JĘZYK UŻYWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ Podążając  
za koncepcją M. Rosenberga, czy posługujemy się w szkole językiem 
Szakala, który  opiera się na osądzaniu drugiego człowieka, 
co w rezultacie wiedzie do konfliktów, a konsekwencji doprowadza  
do przemocy? Czy językiem Żyrafy, dając sobie wzajemnie szacunek 

i uwagę, a konflikty rozwiązując za pomocą współczucia 
i pozbawionych przemocy relacji z innymi? Może, w trosce 
o wychowawczy wymiar szkoły i placówki, warto poświęcić uwagę 
naszemu dobrostanowi, samoświadomości i wspierającym relacjom? 
Zapraszamy Państwa do działań procesowych i współpracy! 
 

 

Konsultacje dla dyrektorów i dla 

nauczycieli 

WODN w Sieradzu proponuje bezpłatne konsultacje dla:  

dyrektorów, zwłaszcza tych z niezbyt długim stażem 

dyrektorskim w zakresie: 

 Planowania nadzoru pedagogicznego 
 Planowania rozwoju szkoły 
 Modelowania Szkolnego Zestawu Programów Nauczania 

i innych 
 Opracowywania i prowadzenia dokumentacji szkolnej 

 

Dla nauczycieli i specjalistów zatrudnionym w szkołach i placówkach 

w zakresie:  

 Planowania działań związanych z awansem zawodowym 
 Planowania własnego rozwoju 
 Opracowywania i modyfikowania programów nauczania 
 Planowania zadań wychowawcy klasy lub grupy i inne  

 

Z konsultacji można korzystać zarówno w formie bezpośredniej jak 

i zdalnej. Należy się wcześniej umówić na termin tel. 43 8223691 

 



 
Co jeszcze warto 
wiedzieć, czyli czym 
żyje nasze 
nauczycielskie 
środowisko? 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne sprawy, 
coś do 
upowszechnienia, 

coś do naprawy ! 

Jest pytanie – jest odpowiedź  
 
Pytanie: Jakie czynności należy wykonać na początku 

roku szkolnego, aby zgodnie z prawem wprowadzić do 

użytku w mojej szkole programy nauczania 

poszczególnych przedmiotów?  

Odpowiedź: Aby program nauczania mógł być realizowany od nowego 
roku, w szkole trzeba postąpić zgodnie z wymaganiami w tym 
zakresie:  
 Nauczyciel, który będzie rozpoczynał realizację zajęć w br. 

szkolnym w zakresie danego przedmiotu (edukacji) powinien 
zawnioskować do dyrektora o włączenie wskazanego przez niego 
programu nauczania do szkolnego zestawu programów nauczania. 

 Dyrektor po przyjęciu programu od nauczyciela dokonuje oceny 
jego zgodności z przepisami prawa - podstawa programowa, 
szkolny plan nauczania, doradztwo zawodowe, pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna. W zakresie tej oceny może 
posiłkować się kompetencjami innych nauczycieli w szkole lub 
zwrócić się do odpowiedniego doradcy metodycznego w WODN.  

 Dyrektor przedstawia program radzie pedagogicznej  

do zaopiniowania. RP w głosowaniu rekomenduje włączenie  
programu do użytku w szkole lub też wynik głosowania potwierdza 
brak takiej rekomendacji.  

 W dalszej kolejności dyrektor nadaje programom numery 
(powinny wskazywać kiedy program nauczania został dopuszczony 
do użytku w szkole i wydaje zarządzenie dotyczące programów w 
danym roku szkolnym włączonych do szkolnego zestawu 

programów nauczania.  
Zgodnie z prawem to wszystko powinno się zdarzyć najpóźniej  
do drugiego dnia roku szkolnego, bo wtedy już muszą być w szkole 
realizowane legalne programy nauczania. Jeżeli nie o wszystkim 
pamiętaliście – warto uzupełnić.  
W następnym numerze będą informacje o tym, jak dokonywać 
modyfikacji programów nauczania w trakcie roku szkolnego. Jeżeli 

macie ochotę na zgłębienie wiedzy zarówno merytorycznej jak 
i formalnej dotyczącej programów nauczania w szkole – zgłaszajcie 
swoje potrzeby a przygotujemy dla Was odpowiednie szkolenie, 
wspomaganie lub sieć współpracy.  

Ważne, pilne, ciekawe – Ogłoszenia  
 

Ta przestrzeń jest również dla Państwa. Jeżeli 

w szkole potrzebny jest szybko nauczyciel  

na zastępstwo lub na nowy rok szkolny; 

organizujecie konkurs dla uczniów lub dla nauczycieli i chcielibyście, 

aby informacja dotarła do wielu szkół; macie jubileusz, organizujecie 

innowacyjne przedsięwzięcie, chcielibyście krótko pochwalić się 

sukcesem, potrzebne są Wam jakieś szczególne materiały 

dydaktyczne itp. możecie do nas napisać na adres 

wodn@wodnsieradz.edu.pl i my wtedy zamieścimy je w najbliższym 

Biuletynie. A dzisiaj: 

Kilka ważnych spraw:  

Dofinasowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych 

dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych 

Uwadze Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

mailto:wodn@wodnsieradz.edu.pl


polecamy Rozporządzenie Rady Ministrów, które ukazało się  

26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w latach 2020 – 2022.  

Powyższe rozporządzenie określa tryb postępowania w procesie 

udzielania pomocy dla wspomnianej grupy uczniów oraz jej formy 

i zakres. Ponadto w/w rozporządzeniu przedstawiono szczegółowy 

harmonogram działań na lata 2020 – 2020 oraz kwoty dofinansowania 

dla poszczególnych grup uczniów. 

Pełen tekst rozporządzenia znajduje się na stronie 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001227 

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkół w nowym 

roku szkolnym dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej; 

Do 2 września macie legalnie włączone wszystkie programy 

nauczania, których realizacja rozpoczyna się od początku br. 

szkolnego, warto sprawdzić czy wszystkie są opracowane na cały cykl 

kształcenia i właściwie dopuszczone do użytku w szkole;  

Do 15 września powinniście mieć opracowany w szkołach Plan 

nadzoru pedagogicznego. Powinna być w tym terminie zapoznana 

z nim rada pedagogiczna; 

Do 30 września jest opracowany i zatwierdzony roczny program 

realizacji doradztwa zawodowego. 

Następne informacje z WODN w Sieradzu w październiku 2020 

     

Myśl na dziś:  

To, co się liczy, nie da się policzyć, a to co daje się 

policzyć – się nie liczy. 

Albert Einstein 

 

 
 

 

 

Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 

ul. 3 Maja 7 
98-200 Sieradz 

Telefon 
43 8223691 

Adres e-mail 
wodn@wodnsieradz.edu.pl 

Jesteśmy w sieci Web! 
www.wodnsieradz.edu.p l  

Zaglądajcie też na: 
https://www.facebook.com/wod
nsieradz/ 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001227
http://www.wodnsieradz.edu.p/
https://www.facebook.com/wodnsieradz/
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