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Przeżywajmy 

przyjemności 
wynikające 

z odpoczynku, 

nabierajmy sił, 
zbierajmy 

inspiracje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co po 

egzaminie 

ósmoklasisty? 
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 

Nauczyciele, Dyrektorzy, Specjaliści szkół i placówek oświatowych 

 

Z ulgą można powiedzieć – n a r e s z c i e! – z myślą o końcu roku 

szkolnego. Dzisiaj, 22 czerwca, mija 100 dni zdalnego nauczania. 

Bezprecedensowego eksperymentu, który przeorał wszystko i wszystkich – 

w kategoriach doświadczenia, świadomości, umiejętności i międzyludzkich 

relacji. Dlatego wakacje, bardziej niż dotąd, Wam się po prostu należą. 

Z zewnętrznym uznaniem i docenianiem może już bywać różnie – analizy, 

które wartkimi strumieniami zewsząd napłyną do szkół i placówek, we 

wnioskach i zaleceniach wytkną pewnie jakieś uchybienia lub zaniechania. 

Dla nas, WODN, jesteście Państwo w większości bohaterami, którzy 

stworzyli system, uruchomili go i zarządzali nim – wspólnie z rodzicami 

i uczniami. Powrotu do przeszłości nie będzie, nawet gdy kiedyś wszyscy 

wrócimy w mury szkół. Teraz przecież inaczej definiujemy proces 

edukacyjny i pojęcia uczenia się, źródeł informacji, roli nauczyciela, 

podmiotowości rodziców, wykorzystania TIK i inne. Warto może 

zatem nadchodzący czas wytchnienia poświęcić też odrobinę na refleksję 

i przemyślenie, co i jak zrobić w najbliższej przyszłości, żeby szkoła 

i nauczyciele w niej byli dla swoich uczniów jeszcze bardziej pomocni 

i atrakcyjni? 

Chcemy w tej refleksji Państwu towarzyszyć i wspierać z całych sił. 

Jesteśmy w trakcie opracowania oferty (Informatora) a w niej zasobnej 

części z formami realizowanymi on-line. Podejmujemy owocne – mamy 

nadzieję – współprace, które pozwolą w najbliższym czasie służyć pomocą 

w Państwa pracy. W naszych szeregach pozostają praktycy – konsultanci 

i doradcy metodyczni oraz liczne grono współpracujących specjalistów. 

Spragnieni kontaktu z Państwem – praca zdalna i publikowanie materiałów 

to nie to samo – chcemy wrócić do spotkań z Waszymi radami 

pedagogicznymi, grupami warsztatowymi;  w ramach konsultacji i porad. 

To za dwa miesiące. A teraz życzymy wyciszenia, harmonii i spokoju; 

odpoczynku, relaksu i pasjonujących, lecz nie zawodowych, lektur oraz 

seansów filmowych. Wszystkiego dobrego     

 

Olgierd Neyman 

Dyrektor WODN w Sieradzu 

 

Czas analiz i wnioskowania  

 

    Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego już za 
nami. Pora na analizę arkusza egzaminacyjnego i refleksje z nią 
związane. Na stronie internetowej Ośrodka znajdziecie Państwo 
analizę arkusza egzaminacyjnego wraz z komentarzami do 
zadań oraz praktycznymi wskazówkami do edukacji 
polonistycznej. Wszystkich zainteresowanych polonistów 
zapraszamy do lektury materiału „Egzamin ósmoklasisty – i co 
dalej?” zamieszczonego w aktualnościach. 

 



 

W nowym roku 

nowoczesność,  

tradycja 
i niespodzianki. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo 

na wakacjach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto mieć trochę informacji o nowym roku  

o Pierwszego powakacyjnego Biuletynu Informacyjnego (niekoniecznie czasu 

zdalnej edukacji) mogą Państwo spodziewać się 4 września br. 

o Przygotowujemy nową szatę publikacji o planowanych przez nas formach 

doskonalenia w roku szkolnym 2020/2021 – będzie to wielkoformatowy plakat 

i wydanie e-Informatora. Spotkamy się z Państwem na sierpniowych naradach 

dyrektorów. 

o W nowym roku szkolnym uruchamiamy platformę Microsoft Teams do szkoleń 

e-learningowych i doskonalimy platformę Moodle. 

o Będziemy gotowi do konsultacji, interpretacji, wspomagania i sieci współpracy. 

 

 

Wypoczynek dzieci 

 
Wyjazd na wycieczkę organizowaną przez szkołę jest 
dla uczniów atrakcją. Dla dyrektora, nauczycieli, 
kierownika i opiekunów jest jednocześnie 
wyzwaniem organizacyjnym. Złożoność tego 
przedsięwzięcia zniechęca często do podejmowania 
trudu organizacji tej ciekawej formy edukacyjnej 
i wychowawczej. Należy jednak podkreślić, że 
wystarczy tu znajomość podstawowych przepisów 
prawa, poczucie odpowiedzialności i zespół 

zaangażowanej kadry pedagogicznej. Najważniejszą kwestią zawsze pozostaje takie 
planowanie i organizacja wycieczki by zostały zachowane wszystkie niezbędne 
normy bezpieczeństwa  
Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczki odpowiada dyrektor jako osoba 
odpowiedzialna za bezpieczeństwo w szkole. Z tego względu w jego gestii jest 
wyrażanie zgody na wszelkie wycieczki oraz wybór odpowiedzialnych osób na 
kierownika i opiekuna To właśnie od wiedzy i umiejętności kierownika wycieczki 
zależy jej właściwe przygotowanie pod względem organizacyjnym i programowym, 
realizacja programu, bezpieczeństwo uczestników wycieczki oraz prawidłowe 
rozliczenie finansowe po jej zakończeniu.  
Przypomnijmy, że za osobę przygotowaną w rozumieniu prawa do pełnienia funkcji 
kierownika wycieczki jest każdy pracownik pedagogiczny niezależnie od stażu 
pracy. To dyrektor decyduje kto jest odpowiednią osobą do pełnienia tej funkcji. 
Opiekunem, jak wynika z norm prawnych może być inna osoba (na przykład 
rodzic). Jeszcze raz należy podkreślić, że dyrektor jest osobą odpowiedzialną za 
swoją decyzję o wyznaczeniu kierownika wycieczki. Należy jednak dodać, że w 
przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo turystycznej, kierownik 
i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie 
zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. W tym przypadku dyrektor 
w swoim wyborze pracownika pedagogicznego na kierownika wycieczki jest 
zobligowany dodatkowymi wymogami i w teczce osobowej pracownika 
pedagogicznego musi być dokument poświadczający tego rodzaju przygotowanie.  
Warto znać zatem akty prawne dotyczącym organizowania wycieczek szkolnych i 
imprez turystycznych. Przedstawiamy, ku przypomnieniu podstawowe przepisy 
prawne przydatne w sprawnym organizowaniu wycieczek:  
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 

i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 poz.1055 ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. 2020 poz. 110 ze zm.) 

3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019 poz. 238), 

4) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-

wanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373 ze zm.), 

5) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(Dz. U. 2018 poz. 1541 ze zm.), 

6) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych (Dz. U. 2018 poz. 1482 ze zm.), 

7) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 

i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1241 

ze zm.), 

8) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2018 poz. 1263 ze zm.). 

 



 

 

Zabawy na 

wakacje 
 

 

 

 

 

Forum 
Edukacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A może 

odpoczywać 
w ciszy 

czytelni 

lub zdobywać 
doświadczenia 

w konkursie! 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Relaks, integracja rodzinna i gromadzenie dobrej energii! 
 

Dzieci potrzebują ruchu i dzięki wykorzystaniu 
wszystkich zmysłów chcą zdobywać 
doświadczenie. Zachęcajmy dzieci do zabawy, 
aktywności ruchowej, eksperymentowania 
i odkrywania świata. 
Przykłady różnorodnych zabaw integrujących 

wszystkie zmysły i rozwijających różne kompe-

tencje dzieci w opracowaniu Doroty Staszak 

znajdą Państwo na stronie Ośrodka: 

http://wodnsieradz.edu.pl/ 

 

Poczytajmy – przypomnijmy – odkryjmy na nowo 

  
 

 

Zapraszamy do lektury czterech numerów „Forum 
Edukacyjnego. Elektronicznego Magazynu WODN 
w Sieradzu” - https://wodnsieradz.pl/2-

uncategorised/605-forum-edukacyjne-wodn-w-
sieradzu 
Pierwszy numer poświęciliśmy tematyce 
doskonalenia nauczycieli - jakie mogłoby być, 
jakie jest i jakie było – w kontekście jubileuszu 30 
– lecia Ośrodka. Numer zawiera również 
inspirujące scenariusze z zakresu edukacji 
regionalnej. 

Drugi numer naszego czasopisma, został skupiony na przedstawieniu organizacji i 
realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i innych 
placówkach oświatowych. Znajdą w nim Państwo opis algorytmu postępowania w 
całym procesie z wskazaniem dokumentów prawa oświatowego oraz przykłady 
dobrych praktyk opracowane przez nauczycieli praktyków i specjalistów. 
 
Trzeci numer – specjalny, poświęciliśmy edukacji w czasach pandemii 
koronawirusa, a konkretnie zdalnemu nauczaniu w świetle oczekiwań i możliwości 
nauczycieli, uczniów, rodziców, dyrektorów. 
Numer ten jest swego rodzaju kroniką z „czasów zarazy”, ale też poradnikiem 
metodycznym i osobistym dla każdego, w tym trudnym czasie. 
Ostatni - czwarty numer, to instrukcje obsługi wybranych narzędzi do nauki zdalnej 
- Office 365, Discord, Edukator.pl, Skype. 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu zaprasza 
 
Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na 
Platformę Informacyjną WODN i BP 
w Sieradzu 
https://wodnsieradz.pl/szkolenia-e-
learningowe-2 
Znajdą tam Państwo inspiracje do pracy 
zdalnej i pracy „w realu”. Zapraszamy 
do współpracy przy tworzeniu zasobów 
Platformy.  
Kontakt: wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl 
 

Poniżej link do regulaminu konkursu: 

http://www.bpsieradz.pl/images/2020/Twoj

a_twarz/Plakat/Regulamin_Konkursu_filmo

wego.pdf 

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu realizu-
je zadanie w ramach  
Budżetu Obywatelskiego Województwa 

http://wodnsieradz.edu.pl/
https://wodnsieradz.pl/2-uncategorised/605-forum-edukacyjne-wodn-w-sieradzu
https://wodnsieradz.pl/2-uncategorised/605-forum-edukacyjne-wodn-w-sieradzu
https://wodnsieradz.pl/2-uncategorised/605-forum-edukacyjne-wodn-w-sieradzu
https://wodnsieradz.pl/szkolenia-e-learningowe-2
https://wodnsieradz.pl/szkolenia-e-learningowe-2
mailto:wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl
http://www.bpsieradz.pl/images/2020/Twoja_twarz/Plakat/Regulamin_Konkursu_filmowego.pdf
http://www.bpsieradz.pl/images/2020/Twoja_twarz/Plakat/Regulamin_Konkursu_filmowego.pdf
http://www.bpsieradz.pl/images/2020/Twoja_twarz/Plakat/Regulamin_Konkursu_filmowego.pdf


 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Wakacje 

z Teatrem 

Pinokio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immunitet dla 

błędów 
 
 
 
 
 
 

Smakujmy 

nasze życie 

w każdej 

chwili i 
w każdym 

czasie 
 
 

 

Łódzkiego "Łódzkie na plus" pod nazwą "Twoja twarz powinna być mi znana" - pro-
pagowanie wiedzy o historii regionu. Promocja czytelnictwa. Zadanie ma na celu 
poszerzenie zainteresowań, pogłębienie wiedzy dotyczącej historii regionu i pamięci 
historycznej wśród dziec i młodzieży oraz budowanie poczucia wspólnoty wśród 
społeczności lokalnej. W ramach tego projektu ogłosiliśmy konkurs filmowy dla 
uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich powiatu sieradz-
kiego (regulamin dostępny na stronie biblioteki). Ze względu na panującą sytuację 
zaproponowaliśmy długi termin na wykonanie zadania. Realizując to zadanie Biblio-
teka wzbogaciła swój księgozbiór o pozycje dotyczące historii regionu. 

 

Do teatru bo tam interesująco 

Aktorzy Teatru Pinokio w Łodzi, od poniedziałku do piątku o 
godz. 10:00 i 12:00, czytają dla dzieci w każdym wieku 
pierwszą część “Best Selera” Mikołaja Marceli. Przygody 
mieszkańców Jarzynowa ilustruje Łukasz Bzura. 

 
W każdą sobotę Natalia Wieciech proponuje dzieciom 
relaksacyjne, warzywne Malowanie na Ekranie a w każdą 
niedzielę Monika Bojanowska przekuwa malowanie w formy 
przestrzenne, które dzieci mogą wykonać we własnych 
domach. Poniżej linki do materiałów i filmów: 

https://www.teatrpinokio.pl/category/edukacja/ 

https://www.youtube.com/channel/UCIfm-71Ip6AG-y2gxir_58g 
 

 
 

Jak się uczyć na błędach?  

 
A może włączyć do sztuki życia sztukę błądzenia - docenianie błędów, poprawianie 
swoich działań, akceptowanie niepowodzeń, przechodzenie przez porażki w sposób 
konstruktywny.  W swoim wystąpieniu Rafał Żak (trener i coach) zaprasza 
do uczenia się poprzez analizę popełnianych błędów. Poniżej link do wystąpienia: 

 https://youtu.be/p2Ta8DNWIr0 

 

 

Przypowieść o podejściu do Życia 
 

Pewnego dnia absolwenci prestiżowego uniwer-
sytetu, ci odnoszący największe sukcesy i robią-
cy wspaniałe kariery, przyjechali w odwiedziny 
do domu swojego profesora. W pewnym mo-
mencie rozmowa zeszła na temat życia i pracy, 
absolwenci narzekali na liczne trudności, życio-
we problemy. Profesor zaproponował gościom 
kawę. Po pewnym czasie wrócił z kuchni z 
dzbankiem kawy i tacą kubków i filiżanek. Przy-

niósł różne kubki i filiżanki, porcelanowe, szklane, plastikowe i kryształowe. Niektó-
re były o prostym kształcie, inne w wymyślne wzory, były tanie i drogie. 
Kiedy każdy z absolwentów wziął swoją kawę, profesor powiedział - zwróćcie uwa-
gę, że najpierw wzięliście wszystkie piękne filiżanki, a zostały tylko te zwykłe 
i tanie. I choć to dla was normalne – pragnąć najlepszego dla siebie, to jest to rów-
nież źródło waszych problemów i stresów. 
Zrozumcie, że filiżanka sama w sobie nie sprawia, że kawa staje się lepsza. Droższa 
filiżanka, to zwykle droższa kawa, ale czasami droższa filiżanka skrywa to, co pije-
my. W rzeczywistości, wszystko to, czego chcieliście, to po prostu napić się dobrej 
kawy. A jednak celowo wybraliście droższe i lepszej jakości filiżanki, a potem roz-
glądaliście się, kto dostał jaką filiżankę. 
A teraz pomyślcie: życie to kawa, a praca, pieniądze, stanowisko, pozycja społeczna 
– to filiżanki. To tylko instrumenty życia, narzędzia do przeżywania swojego życia. 
To, jaką filiżankę mamy, nie determinuje, ani nie zmienia jakości naszego życia. 
A czasami tak koncentrujemy się na filiżance, że zapominamy cieszyć się smakiem 
samego życia. Najszczęśliwsi ludzie to nie ci, którzy mają wszystko, co najlepsze, 
ale ci, którzy wydobywają wszystko, co najlepsze z tego, co mają. 

 
 

https://www.teatrpinokio.pl/category/edukacja/
https://www.youtube.com/channel/UCIfm-71Ip6AG-y2gxir_58g
https://youtu.be/p2Ta8DNWIr0


 
 

Myśl na wakacje 
 
 

 
 
Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,  
drży powietrze po ich śmigłym zniku. 
Wakacje panie profesorze! 
Pora trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę 
oraz  
czasowniki przez dni lata odmieniać! 
 
Julian Przyboś 
 

 

Piszcie do nas z wakacji – o Waszych przyjemnościach, o interesujących 

miejscach, o fascynujących przeżyciach, o ……………………………………………. 

Adres obok! 

cdn. 

 

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.pl 
Zaglądajcie też na: 

https://www.facebook.com/w
odnsieradz/ 

Smakujmy nasze 
życie w każdej 

chwili i w każdym 
czasie 

http://www.wodnsieradz.edu.p/
https://www.facebook.com/wodnsieradz/
https://www.facebook.com/wodnsieradz/

