WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SIERADZU
CZERWIEC 2021 (14)

BIULETYN INFORMACYJNY WODN W SIERADZU

Zapraszamy wszystkich Nauczycieli na cykl krótkich webinariów w związku
ze wskazaniem przez Ministra Edukacji i Nauki dodatkowego kierunku
realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
Udział w webinariach jest bezpłatny.
Prosimy jedynie rejestrować się za pośrednictwem formularza FORMS.

Temat webinarium

Termin

Osoba
prowadząca

Spotkanie w szkole po pandemii. Relacja z uczniem
w kontekście sytuacji kryzysowej i stresu
pourazowego uczniów

07.06.2021 r.
1600-1700

Anna Putyńska

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

08.06.2021 r.
1700-1800

Dorota
Błaszczyk
Agata
Janiak

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

"Szkoła do góry nogami" czyli kilka praktycznych
pomysłów na wsparcie uczniów w pandemicznej
i popandemicznej rzeczywistości szkolnej

09.06.2021 r.
1600-1700

Ilona
Lewandowska

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Języki obce - szkolna reaktywacja

09.06.2021 r.
1700-1800

Krystyna Juźwicka

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Powrót do nauki stacjonarnej - zalecenia
wychowawcze dla nauczycieli dydaktyków,
wychowawców, bibliotekarzy

10.06.2021 r.
1600-1700

Ewa Ruszkowska
Wiesława
Chlebowska

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Jak budować poczucie wartości u uczniów? Zajęcia
integrujące klasę i odbudowujące relacje
rówieśnicze

10.06.2021 r.
1700-1800

Justyna
Glinkowska
Anna
Kowalczyk

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Spotkanie w szkole po pandemii. Jak instytucja
szkoły może zachęcać do przychodzenia do niej?

15.06.2021 r.
1700-1800

Olgierd Neyman

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Integracja po pandemii na lekcjach
wychowawczych

15.06.2021 r.
1800-1900

Marcin
Lewandowski

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Ruch rzeźbi umysł i ciało – rola aktywności fizycznej
w popandemicznej rzeczywistości szkolnej

16.06.2021 r.
1700-1800

Tomasz Kuś

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Wsparcie psychospołeczne dla nauczycieli,
uczniów, rodziców w sytuacji kryzysowej
wywołanej pandemią

17.06.2021 r.
1600-1700

Dorota
Wiśniewska

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Przykładowe metody pracy na lekcji wspierające
ucznia po lockdownie

17.06.2021 r.
1700-1800

Małgorzata
Ziarnowska

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Proces grupowy- jak go wykorzystać do budowania
bezpieczeństwa i autonomii w zespole klasowym?

21.06.2021 r.
1500-1600

Jadwiga Wysocka

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Nie taka matematyka straszna - refleksje o pracy
w popandemicznej rzeczywistości

21.06.2021 r.
1700-1800

Dorota Żuberek

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Integracja uczniów na zajęciach z języka
angielskiego. Wracamy do szkoły po pandemii

22.06.2021 r
1700-1800

Anna Zalewska

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Reanimujmy zespół klasowy! Jak znów ze sobą
rozmawiać?

Co ważne
Co rozwojowe
Co praktyczne

Link do spotkania

Bezpłatne warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć
z uczniami w klasach I-III według programu
profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz Inaczej”
Proponujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej udział w 35 godz.
bezpłatnych warsztatach przygotowujących do prowadzenia zajęć z uczniami
w klasach I-III według programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz
Inaczej”. Szkolenia przeprowadzone będą z dotacji Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) na rok 2021 oraz z dotacji
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji
Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro
do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Realizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz inaczej”
we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
w Sieradzu. Warsztaty poprowadzi Pan Andrzej Kołodziejczyk – autor programu
„Spójrz Inaczej”, trener Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”,
superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Terminy szkolenia dla dwóch grup nauczycieli:
Grupa I - dotacja Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
18 – 21 września 2021; godziny szkolenia : 9:00 – 16:00
Miejsce szkolenia: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
Oddział w Wieluniu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy
o przysłanie zgłoszenia: imię, nazwisko, miejsce pracy, nr telefonu do kontaktu
na adres: dstaszak@wodnsieradz.edu.pl
Grupa II - dotacja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
9 – 12 października 2021; godziny szkolenia : 9:00 – 16:00
Miejsce szkolenia: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przysłanie zgłoszenia:
imię, nazwisko, miejsce pracy, nr telefonu do kontaktu na adres:
dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 czerwca 2021

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej
W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało
wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry
pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek. Informacje dostępne są na
stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-dotyczacedzialan-skierowanych-do-uczniow-i-rodzicow-oraz-kadry-pedagogicznej-popowrocie-do-szkol-i-placowek

Zajęcia wspomagające- możliwość dodatkowych zajęć dla uczniów

Dla kogo zajęcia
wspomagające?

Najważniejszym zadaniem szkół , które będzie realizowane po powrocie z nauki
zdalnej to zapewnienie uczniom kompleksowego wsparcia psychologicznego
oraz pomocy w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności.
Wyzwaniem dla nauczycieli będzie realizacja zajęć wspomagających w taki
sposób, by z jednej strony były ciekawe i inspirujące dla uczniów, z drugiej zaś
przyniosły wymierne efekty edukacyjne.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 proponuje
szkołom możliwość organizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu
i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Podstawą organizacji zajęć mają
być zebrane potrzeby uczniów wszystkich oddziałów objętych wspomaganiem
oraz możliwości organizacyjne szkoły. Proponowane rozwiązania zakładają
absolutną elastyczność co do wyboru przedmiotów, planu i sposobu realizacji
zajęć. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VIII szkół
podstawowych i uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych
wskazanych w rozporządzeniu. Charakter zajęć ma być stacjonarny bez
wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość.
Warunki tworzenia grup na zajęcia - zajęcia wspomagające odbywają się
w grupach oddziałowych dla minimum 10 uczniów. W przypadku mniejszej niż
10 liczby chętnych uczniów można organizować w klasach
IV zajęcia
międzyoddziałowe, a w klasach V-VI, VII-VIII zajęcia międzyoddziałowe lub
międzyklasowe. W szkołach liczących poniżej 60 uczniów zajęcia można
organizować w grupach liczących 5 uczniów. W szkołach podstawowych,

Liczba godzin
zajęć
wspomagających

w których liczba uczniów klas IV-VIII jest mniejsza niż 60 i nauczanie jest
organizowane w klasach łączonych nie określa się limitu uczniów. Maksymalna
liczba godzin zajęć wspomagających nie może przekroczyć iloczynu oddziałów
szkolnych i 10godz. Nie wlicza się oddziałów
klas I-III. Godzina zajęć
wspomagających trwa 45 minut. Ustalono stawkę 70zł za jedną godzinę zajęć.
Termin realizacji zajęć wspomagających:
31maja2021-24czerwca2021- 40% zajęć z przysługującej ogólnej puli.
2 września2021- 22grudnia2021- 60%zajęć lub 100% przysługujących godzin
jeżeli zajęcia nie były realizowane w pierwszym terminie.
Jak otrzymać dofinansowanie?
Dyrektor szkoły publicznej składa informację o zaplanowanych zajęciach
wspomagających do organu prowadzącego szkołę lub właściwego ministra
w przypadku szkół artystycznych, w terminie do 1 czerwca 2021 lub do
25 czerwca 2021 w zależności od okresu organizowania zajęć. Dyrektor szkoły
prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jst. składa do
organu rejestrującego lub właściwego ministra wniosek o przyznanie dotacji
celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających.
link do rozporządzenia i materiałów: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zajecia-wspomagajace-dla-uczniow--mamy-gotowe-przepisy
link- kryteria podziału rezerwy subwencji oświatowej na rok 2021 na zajęcia
wspomagające https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kryteria-podzialurezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2021

Zapytaliśmy uczniów klas IV – VII czego potrzebują się uczyć
podczas zajęć wspomagających.
Uzyskaliśmy takie oto odpowiedzi:
Język polski – powtórzenie materiału, utrwalenie nowego materiału, związki
wyrazowe w zdaniach, wypowiedzi pisemne, wypowiedzi ustne;
Matematyka – pierwiastki, równania, potęgi, powtórzenie i utrwalenie
rozwiązywania zadań z treścią, obliczenia procentowe, algebra;
Języki obce – więcej konwersacji, utrwalenie materiału, rozszerzenie
wiadomości, tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych (zaproszenie,
opowiadanie, e - mail);
Geografia – ekonomia, gospodarka i geopolityka;
Biologia – rozszerzenie informacji, praca w terenie, mózg i psychika;
Historia – historia Polski, historia medycyny, rozszerzenie wiadomości;

Muzyka – śpiewanie własnych piosenek, utrwalenie wartości rytmicznych nut
i pauz;
Plastyka – malowanie, rysowanie;
Wychowanie fizyczne – bieganie, koszykówka, rozgrywki piłkarskie;
Informatyka – strony HTML, programowanie, grafika wektorowa, tworzenie
animacji.

konsultacje
indywidualne
w zakresie
realizacji
kompleksowe
wsparcia
uczniów
w powrocie
szkoły

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu służy wsparciem dla
nauczycieli w realizacji kompleksowego wsparcia uczniów w powrocie do szkoły
poprzez konsultacje indywidualne z naszymi specjalistami:
Matematyka
Grażyna Raźniewska grazniewska@wodnsieradz.edu.pl
Joanna Wójciak jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
Dorota Żuberek dzuberek@wodnsieradz.edu.pl
Biologia
Anna Guć aguc@wodnsieradz.edu.pl
Anna Kowalczyk akowalczyk@wodnsieradz.edu.pl
Jadwiga Wysocka jwysocka@wodnsieradz.edu.pl
Język polski
Dorota Błaszczyk dblaszczyk@wodnsieradz.edu.pl
Agata Janiak ajaniak@wodnsieradz.edu.pl
Ilona Lewandowska ilewandowska@wodnsieradz.edu.pl
Język angielski
Krystyna Juźwicka kuzwicka@wodnsieradz.edu.pl
Anna Zalewska azalewska@wodnsieradz.edu.pl
Historia
Janusz Jasiński jjasinski@wodnsieradz.edu.pl
Informatyka
Alicja Ingram aingram@wodnsieradz.edu.pl
Joanna Wójciak jwojciak@wodnsieradz.edu.pl
Geografia
Małgorzata Ziarnowska mziarnowska@wodnsieradz.edu.pl
Wychowanie fizyczne
Tomasz Kuś tkus@wodnsieradz.edu.pl

„Wsparcie wychowawcze i psychoprofilaktyczne środowiska szkolnego
po powrocie do nauki stacjonarnej”

Co jeszcze
warto
wiedzieć?

Szkolenie realizowane było przez ORE w terminie 27.05.2021 w związku
ze wskazaniem przez Ministra Edukacji i Nauki dodatkowego kierunku realizacji
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
Najistotniejsze informacje dla środowisk szkolnych w tym zakresie, to:
1. W najbliższym czasie dostępne będą dwa wystandaryzowane narzędzia do
diagnozy sytuacji szkolnej po powrocie do nauki stacjonarnej: Skala wpływu
COVID-19 i izolacji domowej na dzieci i młodzież – w polskiej adaptacji
G. Katy i W. Poleszaka oraz Skala pozwalająca określić wysoką wrażliwość
u dziecka, Highly Sensitive Child w polskiej wersji M. Baryły-Matejczuk.
Narzędzia te pozwolą wychowawcom zdiagnozować sytuację w klasach oraz
wskażą kierunek obserwacji poszczególnych uczniów i pozwolą zaplanować
konkretne zadania dla każdej klasy.
2. Diagnozując sytuację w klasach zalecono również prowadzić obserwację
funkcjonowania klasy, zwracając uwagę nie tylko na etapy procesu
grupowego dziejącego się w klasach, ale i niepokojące zachowania uczniów,
wcześniej nie występujące, a mogące świadczyć o przeżywanym kryzysie:
zmiana emocjonalności – nadmierna lub ograniczona, gwałtowne obniżenie
wyników w nauce, wycofanie lub trudności w utrzymaniu relacji
rówieśniczych, zmiana zachowań, objawy somatyczne, których wcześniej
nie było.
3. Ważne, by we wnioskach i zaleceniach z diagnoz do programów
wychowawczo-profilaktycznych na najbliższy rok szk. pojawiły się
informacje dotyczące sytuacji szkolnej po powrocie uczniów do szkół.
4. W przygotowaniu platforma MEiN z gotowymi narzędziami do diagnozy
psychoprofilaktycznej dla szkół. Każda placówka będzie mogła prowadzić
diagnozę samodzielnie.
Zgodnie z przyjętą przez WODN w bieżącym roku praktyką, a teraz i zaleceniami
MEiN, szkolenia dotyczące interwencji kryzysowej, interwencji wychowawczej
oraz pracy z klasą, realizowane będą również w roku szkolnym 2021/2022.
Osoby potrzebujące wsparcia w postaci konsultacji indywidualnych w tym
zakresie, zapraszamy do kontaktu osobistego.
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WE WRZEŚNIU – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA

Sieć współpracy Pedagodzy Szkolni

dla pedagogów
szkolnych

W odpowiedzi na bieżące wydarzenia edukacyjne - powrót uczniów do szkół
oraz w trosce o dobrostan grupy pedagogów szkolnych, na prośbę
przedstawicieli tej grupy nauczycieli, 28 maja 2021 ruszyła sieć współpracy

Pedagodzy Szkolni - pierwsze spotkanie odbyło się na platformie Teams.
Rozmawialiśmy o wnioskach z odbytych w maju konferencji oraz zadaniach
wychowawczych i psychoprofilaktycznych, wynikających z wprowadzonego
przez MEiN priorytetu: Działania w zakresie wsparcia wychowawczego
i psychoprofilaktycznego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.
Zapraszamy na kolejne spotkania, które będą realizowane od września 2021.
Przewidziany jest cykl 5 spotkań. Koszt udziału w szkoleniu to 50 zł. od osoby.
Sieć współpracy i samodoskonalenia służy wymianie doświadczeń, inspirowaniu
wzajemnemu, uczeniu się od siebie i wsparciu koleżeńskiemu, zakładając więc
aktywny udział każdej ze stron. Jeśli potrzebujesz wspierającego grona, masz
chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami lub potrzebujesz zadać pytania
pedagogom z długoletnim doświadczeniem, zapraszamy do naszej grupy. Osoba
prowadząca: Ewa Ruszkowska.
Osoby zainteresowane udziałem w sieci proszone są przesłanie zgłoszenia na
adres
email:
eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl
oraz
o
elektroniczne
dokonywanie wpłat za udział w tej formie szkolenia. Ważne, by przelew zawierał
nazwisko osoby wpłacającej i dopisek: PEDAGODZY. W przypadku, kiedy opłata
dokonywana jest przez szkołę (faktura) proszę o przekazanie takiej informacji
pani
Marzannie
Kotali.
E-mail
i
telefon
Pani
Marzanny
Kotali:
mkotala@wodnsieradz.edu.pl na ten adres proszę też przesłać dane do faktury.
Ewentualnie numer tel.:43 822 61 37
Dane do przelewu: BANK PEKAO SA O/SIERADZ 23 1240 6292 1111 0010 7001
9310

kurs „Statystyka dla laika – jak analizować
wyniki egzaminu ósmoklasisty”
Za nami egzaminy ósmoklasisty i pora pomyśleć o analizie wyników. Proponuję
więc Państwu kurs „Statystyka dla laika – jak analizować wyniki egzaminu
ósmoklasisty”. Koszt szkolenia – 100zł. Kurs będzie miał formę on-line
(platforma Teams) i rozpocznie się z początkiem września 2021, ale już teraz
można zgłaszać chęć uczestnictwa.
Podczas kursu nie tylko nauczycie się, jak analizować wyniki egzaminu
ósmoklasisty. Będzie też czas na sformułowanie wniosków i rekomendacji do
pracy dydaktycznej. Każdy z uczestników będzie miał okazję pracować na
wynikach swoich uczniów, a efektem tej pracy będzie opracowanie własnego

raportu z analizy wyników. Uczestnicy otrzymają bogaty pakiet materiałów,
w tym wzór raportu.
Aby we wrześniu mieć gotowy raport – proszę zgłaszać się już teraz.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, przedmiot egzaminacyjny oraz
nazwę szkoły. Zgłoszenia proszę przesyłać do 30 czerwca br. na adres:
ilewandowska@wodnsieradz.edu.pl

WAŻNE, PILNE, CIEKAWE

Tworzenie oddziałów sportowych w szkole:
potrzeba, moda czy…?

ważne sprawy

Tworzenie oddziałów sportowych to bardzo ciekawa propozycja szkoły
skierowana do potencjalnych uczniów i ich rodziców. Sam pomysł to jednak
początek bardzo wymagającego przedsięwzięcia i często sama presja
i determinacja dyrektora szkoły, nauczycieli wychowania fizycznego bądź
środowiska rodziców nie wystarczą.
Aby szkoła mogła planować tworzenie oddziałów sportowych należy
odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
 czy szkoła posiada odpowiednią infrastrukturę (sale gimnastyczne, boiska
wielofunkcyjne, siłownie) i sprzęt sportowy, który umożliwi realizacje
programów szkoleniowych?
 czy nauczyciele wychowania fizycznego posiadają odpowiednie dodatkowe
uprawnienia instruktorów bądź trenerów i czy mają doświadczenie
w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży?
 czy w szkole bądź okolicy funkcjonuje klub sportowy, z którym szkoła
mogłaby podjąć współpracę na zasadach porozumienia?
 czy nauczyciele wychowania fizycznego są świadomi, że w oddziałach
sportowych będą zobligowani realizować co najmniej dwa programy: ogólny
program wychowania fizycznego (3 godz.) i program lub programy
szkolenia sportowego w zależności od ilości wybranych sportowych
dyscyplin wiodących (min. 6 godz.)?
 czy nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy są
zdecydowani na współpracę ze związkami sportowymi dyscyplin wiodących
w tworzonych oddziałach sportowych?







czy nauczyciele, instruktorzy i trenerzy zdają sobie sprawę, że szkoląc
sportowo dzieci i młodzież, będą zobligowani do uczestniczenia
we współzawodnictwie
w
ramach
ogólnego
systemu
sportu
młodzieżowego?
czy kadra pedagogiczna, jak i rodzice, są świadomi że szkolenie sportowe
wymaga współpracy choćby z lekarzem sportowym, fizjoterapeutą,
dietetykiem i psychologiem?
czy jesteśmy gotowi na pozyskiwanie sponsorów, darczyńców, mentorów
i wolontariuszy w celu lepszego funkcjonowania naszych „sportowców”?

To tylko podstawowe pytania, które powinny skłonić do refleksji szkoły
potencjalnie zainteresowane
tworzeniem oddziałów sportowych. Jednak
pozytywne odpowiedzi na ww. pytania mogą utwierdzić w przekonaniu,
że pomysł na tworzenie oddziałów sportowych to „strzał w dziesiątkę”.
Szkoły zainteresowane tworzeniem oddziałów sportowych mogą, a nawet
powinny, skorzystać z pomocy doradcy metodycznego, który skutecznie
zdiagnozuje możliwości placówki oraz rozwieje pojawiające się wątpliwości
natury formalno-prawnej i technicznej: tkus@wodnsieradz.edu.pl

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

Następny Biuletyn informacyjny WODN w Sieradzu we wrześniu 2021 r.

Telefon
43 8223691
Adres e-mail
wodn@wodnsieradz.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:
„Wypoczynek to nie jest bezczynność. Wypoczynek to
praca nad regeneracją sił”.
Dale Carnegie

