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Co ważne !
Co rozwojowe !
Co praktyczne !

WODN w Sieradzu poszukuje nauczycieli – doradców metodycznych
Na podstawie decyzji Łódzkiego Kuratora Oświaty WODN w Sieradzu ogłasza
nabór na stanowiska nauczyciela-doradcy metodycznego w następujących
specjalnościach: historia, fizyka, chemia, informatyka/TIK, plastyka, religia.
Okres zatrudnienia: 2021 – 2024
Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu (9 godz./tydz.)
Szczegóły informacji można uzyskać pod nr tel. 43/ 822 36 91 w. 201
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

SZKOLENIA REALIZOWANE W FORMIE
ON-LINE LUB BLENDED LEARNING

Szkolenia realizowane w maju 2021
znajdą Państwo na naszej stronie http://wodnsieradz.edu.pl/

Pełna informacja o ofercie szkoleniowej WODN w Sieradzu w Informatorze:
KLIKNIJ TUTAJ

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA
Wychodząc
naprzeciw
zainteresowaniu
szkoleniami
związanymi
z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi edukacji zdalnej, przedstawiamy
propozycję cyklu krótkich webinariów. Udział w nich jest bezpłatny.
Prosimy jedynie rejestrować się za pośrednictwem formularza FORMS.
WYKAZ WEBINARIÓW

Nauczyciele
języków
obcych

Kompetencja interkulturowa w kształceniu językowym
(Forma bezpłatna)
Szkolenie przeprowadzone zostanie na platformie Microsoft Teams. 12 maja 2021,
(3 h), od godz. 15.00. Bardzo proszę osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach o wysłanie swoich zgłoszeń na adres: kjuzwicka@wodnsieradz.edu.pl do dnia
10 maja 2021.
Tematyka szkolenia: Rola kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka
obcego, rozwijanie kompetencji interkulturowej – materiały dydaktyczne,
wykorzystanie zasobów Internetu.
British Life and Culture In the English Classroom
Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego (klas VI – VII szkół podstawowych,
klas I i II szkół ponadpodstawowych) Szkolenie przeprowadzone zostanie na
platformie Microsoft Teams 24 maja 2021, (4 h), od godz. 15.00.
Tematyka szkolenia: Wykorzystanie elementów realioznawczych i kulturowych
w dydaktyce języka angielskiego, wykorzystanie różnorodnych materiałów
dydaktycznych na lekcjach języka obcego. Koszt szkolenia: 30 PLN. Bardzo proszę
osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach o wysłanie swoich zgłoszeń na
adres: kjuzwicka@wodnsieradz.edu.pl do dnia 18 maja 2021, bardzo prosimy
o podanie w zgłoszeniach następujących danych: imię, nazwisko, miejsce pracy,
prywatny adres mailowy (nie szkoły), datę i miejsce urodzenia – dane te
potrzebne są do wystawienia Państwu zaświadczeń potwierdzających udział
w szkoleniu.
Obserwacje przyrody a prognozowanie pogody
(Forma bezpłatna)
Seminarium odbędzie się w środę 05 maja 2021 r., godz. 15.00-16.30 przez
komunikator Teams. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są
o przesłane swojego zgłoszenia do dnia 04 maja br. na adres:
mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu prosimy zamieścić swoje dane konieczne do wystawienia
zaświadczenia: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia oraz miejsce pracy.
Dostęp – link do szkolenia otrzymają Państwo 04 maja wieczorem.
Wykorzystanie GIS w prowadzeniu zajęć z geografii
(Forma płatna)
Spotkania odbędą się przez komunikator Teams.
Środy: 12 maja, 02 czerwca 2021 godz. 15.00 – 18.30
- geoinformatyka w szkole – nowe spojrzenie na lekcje
- przykłady scenariuszy lekcji z wykorzystaniem GIS.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłane swojego
zgłoszenia do dnia 05 maja br. na adres: mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl
W zgłoszeniu proszę o podanie swoich danych: imię, nazwisko, miejsce pracy,
data i miejsce urodzenia oraz prywatny adres mailowy.
Dostęp – link do szkolenia otrzymają Państwo po dokonaniu wpłaty na konto
WODN w Sieradzu:
23 1240 6292 1111 0010 7001 9310, w tytule wpłaty proszę wpisać –
Wykorzystanie GIS . Wpłaty należy dokonać do dnia: 10 maja br. Koszt szkolenia
30 zł.

Myślenie wizualne w szkole (Forma bezpłatna)
Serdecznie zapraszam zainteresowanych nauczycieli do udziału w warsztatach.
Spotkanie odbędzie w formie online na platformie TEAMS, 19 maja 2021r. w godz.
17.00-18.30.
Porozmawiamy o nowych kompetencjach nauczycieli w zakresie stosowania
myślenia wizualnego w pracy z uczniem.
Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu: akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
Dla zachęty podaję link do moich wizualnych notatek - kliknij tutaj
AKCJA ADAPTACJA czyli porozumienie trójstronne:
dzieci - rodzice – nauczyciele (Sieć współpracy)
Zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego, szczególnie tych, którzy
w przyszłym roku szkolnym będą wprowadzać kolejne Maluszki w świat przedszkola, do uczestnictwa w sieci współpracy. Zachęcam do wymiany doświadczeń, dzielenia się autorskimi pomysłami, dyskusji. Zaczynamy 1 czerwca. Zainteresowane
osoby proszę o kontakt: kwolska@wodnsieradz.pl
DORADCY METODYCZNI PROPONUJĄ
Nauczyciele
ubiegający się
o awans
na stopień
nauczyciela
dyplomowanego

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nauczyciel
mianowany
w okresie odbywania stażu powinien przeprowadzić co najmniej
3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności,
w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć
lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór
pedagogiczny. Nasi doradcy metodyczni są do Państwa dyspozycji. Jest możliwość
zaproszenia ich na obserwację lekcji również odbywających się w trybie online.
Prosimy o kontakt:
➡️ edukacja wczesnoszkolna - Justyna Glinkowska –
jglinkowska@wodnsieradz.edu.pl
➡️ wychowanie przedszkolne - Kamila Wolska - kwolska@wodnsieradz.edu.pl
➡️ język angielski - Anna Zalewska - azalewska@wodnsieradz.edu.pl
➡️ matematyka - Dorota Żuberek - dzuberek@wodnsieradz.edu.pl
➡️ wychowanie fizyczne - Tomasz Kuś - tkus@wodnsieradz.edu.pl
➡️ biologia - Anna Kowalczyk - akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
➡️ kształcenie zawodowe - Marcin Lewandowski –
mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl

WAŻNE, PILNE, CIEKAWE

Wychowawcy klas VII
To już ostatni dzwonek, aby sprawdzić aktualność opinii Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej i pokierować uczniów na ponowne
badania niezbędne do dostosowania podczas egzaminu ósmoklasisty.

Zbliża się koniec roku szkolnego zatem należy pamiętać o tym, że:


Wychowawcy klas, po uzyskaniu informacji od nauczycieli, zobowiązani są
do poinformowania rodzica/ rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych.



Nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w formie
ustalonej w szkole. Nauczyciele wystawiają roczne klasyfikacyjne oceny
z zajęć edukacyjnych, wychowawcy również roczne klasyfikacyjne oceny
zachowania.



Sprawozdanie
Klasowe
Wychowawcy,
Sprawozdania
z
realizacji
dodatkowych zajęć – składane są przed terminem Klasyfikacyjnego
Zebrania Rady Pedagogicznej.

ważne sprawy

W edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego
2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych - § 8. śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 44i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy
o systemie oświaty, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów
kształcenia oraz kryteriów weryfikacji, o których mowa w art. 44b ust. 3 ustawy
o systemie oświaty, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce
lub rozwijaniem uzdolnień.

Konsultacje dla dyrektorów i dla nauczycieli

Bezpłatne
konsultacje
dla
dyrektorów
i dla
nauczycieli

WODN w Sieradzu proponuje bezpłatne konsultacje dla dyrektorów i dla
nauczycieli.
Na stronie Ośrodka: http://www.wodnsieradz.edu.pl w zakładce konsultanci oraz
w zakładce doradcy znajdą Państwo kontakty mailowe i telefoniczne.

Konkursy
Konkurs „Drogi do sukcesu i marzenia do spełnienia” - nagrodzone prace
Zapraszamy do oglądania zdjęć prac plastycznych nagrodzonych w konkursie
„Drogi do sukcesu i marzenia do spełnienia”, czyli jaki zawód chcę wykonywać
/co chciałabym/chciałbym umieć robić w przyszłości? zorganizowanym przez
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu oraz Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Oddział
w
Sieradzu.
Strona
www
Ośrodka
zakładka
KONKURSY
http://wodnsieradz.pl/konkursy
Konkursy

Forum Edukacyjne - Elektroniczny Magazyn WODN w Sieradzu nr 7
W przygotowaniu numer specjalny, poświęcony doradztwu zawodowemu, który
ukaże się w wakacje. Serdecznie zapraszamy do publikowania na jego łamach.
Artykuły mogą dotyczyć m. in. zagadnień:
 wyzwania stojące przed doradztwem zawodowym i jego znaczenie w edukacji dzieci i młodzieży,
 formy i metody atrakcyjnego doradztwa zawodowego (w tym psychologiczny
i kompetencyjny profil doradcy zawodowego),
 schematy, kalki, stereotypy, mitologia, marzenia w myśleniu o zawodzie
i karierze zawodowej,
 przyszły rynek pracy - jaki będzie, jak się przygotować do jego oczekiwań?
 polemika z powiedzeniem - paradoksem, że wczorajsza szkoła przygotowuje
dzisiejszych uczniów do życia w świecie, którego jeszcze nie ma,
 zdalne przygotowanie do zawodu - jakie umiejętności mogą mieć specjaliści
po edukacji zdalnej lub hybrydowej?
 fundament kompetencji zawodowych - na czym niezbywalnym opierać swoją
przyszłość zawodową?
 internetowe zasoby i źródła doradztwa zawodowego.
Zapraszamy do dzielenia się przykładami dobrych praktyk.
Materiały prosimy przesyłać na adresy (wszystkie trzy):
wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl, vflorkiewicz@wodnsieradz.edu.pl,
mlewandowski@wodnsieradz.edu.pl do 15 czerwca 2021 r.

Raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?”

Co jeszcze
warto
wiedzieć?

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki eksperci z Instytutu Profilaktyki
Zintegrowanej przygotowali raport „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?”. To
materiał oparty na wynikach badań przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli w okresie od kwietnia 2020 do stycznia 2021 roku. Celem tego
raportu jest przedstawienie rekomendacji, które będą pomocne przy reagowaniu
systemu edukacji na wyzwania w obszarze wychowania, zdrowia psychicznego
oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży wynikających z przedłużającej się
pandemii. Raport jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Sieradzu serdecznie zapraszają nauczycielki i nauczycieli wychowania fizycznego do udziału w Konkursie "SPRAWNY WUEFISTA" , który odbędzie
się w dniach 12 - 13 czerwca 2021 roku. To w formie zabawy element doskonalenia zawodowego i rywalizacji, upowszechniający dyscypliny sportu ważne z punktu
widzenia realizacji podstawy programowej i sprawności ruchowej dzieci i młodzieży.
Wszystkie szczegółowe informacje umieszczone są w załączonym Regulaminie.
Zachęcamy do zapisywania się i wzięcia udziału.

Wojewódzki
Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
ul. 3 Maja 7,
98-200 Sieradz

Następny Biuletyn informacyjny WODN w Sieradzu w czerwcu 2021

Telefon
43 8223691
Adres e-mail
wodn@wodnsierad
z.edu.pl
Jesteśmy w sieci
Web!
www.wodnsieradz.
edu.pl
Zaglądajcie też na:
https://www.facebook.com/
wodnsieradz

polubcie nas na
Facebooku:
https://www.facebook.com/
wodnsieradz

Myśl na dziś:

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem,
lecz nawykiem.

Arystoteles

