
 

 
WOJEWÓDZKI OŚRODEK 

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
w SIERADZU 

5 MAJA 2020 (1) BIULETYN INFORMACYJNY ERY EDUKACJI ZDALNEJ  

 

Relacje są dziś ważniejsze niż wcześniej 
 

Szanowni Państwo 

Nauczyciele, Dyrektorzy, Specjaliści szkół i placówek oświatowych 

 

         W tej chwili – jak wiele instytucji – mamy ograniczone możliwości 

utrzymywania kontaktów i relacji. Dlatego w takiej formie pozwalamy 

sobie przesłać garść informacji nt. naszej oferty i propozycji dla Państwa 

– mamy nadzieję inspirujących i motywujących. W ten sposób 

uruchamiamy kolejną ścieżkę wzajemnej komunikacji.  

        Na bieżąco będziemy reagowali na zgłaszane potrzeby 

i oczekiwania związane z organizacją szeroko rozumianego procesu 

dydaktyczno-wychowawczego. Jesteśmy otwarci na pytania (problemy), 

które do nas skierujecie, jak również ogłoszenia, które będą wymagały 

upowszechnienia.  

        Chcemy otworzyć ten biuletyn również na Państwa oczekiwania.  

Będziemy w nim zamieszczać odpowiedzi na pytania, które do nas 

kierujecie i ogłoszenia, które będziecie Państwo chcieli upowszechnić.  

Z uszanowaniem 

Olgierd Neyman 

Dyrektor WODN w Sieradzu 

 

Na początek – Bezpłatne sieci współpracy nauczycieli  
 

Zapraszamy serdecznie na stronę 

www.wodnsieradz.edu.pl  Tam, w zakładce 

Doradztwo metodyczne, znajdą  Państwo 

potrzebne linki i informacje dotyczące sieci 

współpracy nauczycieli  z zakresu: 

 Edukacji przedszkolnej: „A ja wolę przedszkole”  

 Edukacji wczesnoszkolnej: „Najważniejszy jest start” 

 Języka angielskiego: „Język angielski w szkole i w domu” 

 Matematyki: „Matematyka z domu” 

W obecnej sytuacji współpraca wydaje nam się szczególnie istotna. 

Ważne jest, abyśmy dzielili się doświadczeniami, sprawdzonymi 

pomysłami, wartościowymi źródłami i dobrymi praktykami.  

Zachęcamy  do udziału nauczycieli potrzebujących wsparcia oraz 

tych, którzy mogą się podzielić swoim doświadczeniem. Współpraca 

Warto dbać 

o relacje, 

wszak ludzi 

ciągnie do 

siebie 

 

 Informacje  

 Odpowiedzi 

 Ogłoszenia  

Nauczycieli 

matematyki, 
języka 

angielskiego 

i edukacji 
wczesnoszkolnej 

szkół 

podstawowych 
oraz nauczycieli 

przedszkoli 

zapraszamy do 

uczestnictwa 
w bezpłatnych, 

zdalnych sieciach 

współpracy. 
 

Aktywne 

uczestnictwo 

procentuje! 



przyda się też nauczycielom będącym na ścieżce awansu zawodowego… 

Uczestnictwo w sieci współpracy nauczycieli jest dla uczestników 

bezpłatne. Aktywne włączenie się w działania sieci, to udział w formie 

doskonalenia zawodowego. Na zakończenie cyklu jest wydawane 

uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

Sieci są grupami zamkniętymi, dostępnymi tylko dla uczestników 

zalogowanych na naszej platformie edukacji zdalnej.   Aby dołączyć do 

sieci,  prosimy skontaktować się mailowo z właściwym doradcą 

metodycznym, który przekaże  potrzebne login i hasło.  

Do sieci można dołączyć w dowolnym momencie. Jednak, aby 

wykorzystać jej możliwości najlepiej dołączyć do dnia 11 maja 

2020r.  W ramach doradztwa,  również  poza siecią, służymy pomocą 

i wsparciem. Poniżej kontakt z doradcami metodycznymi: 

 

Edukacja przedszkolna – Kamila Wolska:   kwolska@wodnsieradz.pl 

Edukacja wczesnoszkolna, muzyka – Justyna Glinkowska:  

jglinkowska@wodnsieradz.pl 

Język angielski – Anna Zalewska:  azalewska@wodnsieradz.pl 

Matematyka – Dorota Żuberek:  dzuberek@wodnsieradz.pl 

Zachęcamy do udziału i kontaktów 

 

Uruchamiamy kolejne szkolenia w ramach 

zdalnego doskonalenia nauczycieli  
 
W najbliższym czasie uruchamiamy nabór na nowe 

szkolenia e-learningowe. Szkolenia te są odpowiedzią na 

Państwa potrzeby. Informujemy o  terminach realizacji 

i zasadach uczestnictwa. Prosimy prześledzić poniższą 

tabelkę i wybrać coś odpowiedniego dla własnego rozwoju.  

Temat i kształtowane kompetencje 

nauczyciela 

Czas trwania i 

planowany 

termin realizacji 

Odpłatność 

Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany 
sensorycznie – diagnoza i terapia 
z wykorzystaniem metody Delacato 
Kurs szczególnie przydatny w pracy 
z uczniami z zaburzeniami sensorycznymi. 
Warto umieć to diagnozować i dzięki temu 
indywidualizować pracę dla uczniów.  

15 godz./5 tygodni 
dostępu. 

Realizacja od 14 
maja/zgłoszenia 

do 12 maja 

50 zł 

Doświadczenia i eksperymenty 
przyrodnicze. 
Kurs bardzo uniwersalny i szczególnie 
cenny, bo daje możliwości i przykłady 
również dla edukacji zdalnej realizowanej w 

 domu

12 godz./2 
tygodnie dostępu. 
Realizacja od 14 
maja/zgłoszenia 

do 12 maja 

40 zł 

Zgłoszenia prosimy kierować mailem na adres wodnsieradz.edu.pl do dnia  12 

maja 2020 r.  

Opłaty prosimy dokonywać na  numer konta: PEKAO S.A. I O/Sieradz 23 1240 

Rozsądny rozwój 

zawsze prowadzi do 

czegoś dobrego 
 

Nowe szkolenia 

 e-learningowe 

mailto:kwolska@wodnsieradz.pl
mailto:jglinkowska@wodnsieradz.pl
mailto:azalewska@wodnsieradz.pl
mailto:dzuberek@wodnsieradz.pl


6292 1111 0010 7001 9310 z dopiskiem zawierającym trzy pierwsze słowa 

tytułu kursu.  

Dopuszczamy indywidualnie możliwość dołączenia do kursu do tygodnia po jego 

rozpoczęciu dla wszystkich.  

Po zrekrutowaniu grupy, zostaną Państwo zawiadomieni e-mailowo o dniu, 

w którym kurs będzie dla Państwa otwarty na platformie moodle WODN 

i sposobie logowania. 

 

Zdalne szkolenia Rad Pedagogicznych   
 

Skoro takie mamy warunki, to spróbujmy szkoleń Rady 

Pedagogicznej w adekwatej formie.  

Korzyści – oprócz związanych z rozwojem zawodowym – są takie, że każdy 

z nauczycieli-członków RP jest we własnym domu z pachnącą kawą lub herbatą, 

przy komputerze  pracuje kiedy chce. Kurs będzie otwarty dwa tygodnie, a jeżeli 

takie będzie Państwa życzenie, to nawet 3.   

Szkolenie trwa 5 godzin, ale to od Państwa zależy, kiedy i ile czasu przeznaczycie 

na własne uczenie się. W ramach szkolenia będzie tylko jedno spotkanie na 

czacie – 30 minut, dla którego wyznaczymy konkretną datę i godzinę. 

Na początek wybraliśmy dla Państwa szkolenie, które jest w naszym 

Informatorze. Zmodyfikowaliśmy je i znakomicie wpisuje się w uwarunkowania 

bieżącej sytuacji:  

Dydaktyczny wymiar szkoły naszych czasów – w jakim kierunku zdalnie  
zmieniać pracę nauczycieli i uczniów? 

 
Szkoleniem chcielibyśmy znaleźć odpowiedzi na pytania: 
 Jakie materiały dla uczniów w edukacji zdalnej – czyli co do poczytania, 

pooglądania, zastanowienia ? 

 Jakie zadania nadają się do edukacji zdalnej – zdalna praca zadaniowa? 

 Jak modelować komunikację z uczniem w edukacji zdalnej – informacja 
zwrotna (ocenianie)?  

Szkolenie będzie przeprowadzone na platformie edukacji zdalnej moodle Woje-
wódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli http://moodle33.wodnsieradz.pl/ 

Otworzy się lista proponowanych przez WODN szkoleń. Trzeba poszukać 
właśnie tego tytułu. Wcześniej dyrektor szkoły otrzyma dla Państwa loginy 
i hasła. Proszę ich użyć i już są Państwo na szkoleniu.  

Szkolenie poprowadzą; 

Ewa Marciniak-Kulka i Olgierd Neyman z udziałem nauczycieli doradców 

metodycznych 

Koszt szkolenia dla rady pedagogicznej – 750 PLN  

Na zgłoszenia Rad Pedagogicznych czekamy do 12 maja  

W kolejnych biuletynach będziemy proponować następne tytuły, ale czekamy też 

na Państwa szczególne zgłoszenia wynikające z aktualnych potrzeb. Można pisać 

na adres mail wodn@wodnsieradz.edu.pl.  

 

Kiedy wie Rada, 

jest na wszystko 
rada 

 

Zdalna Rada  

 
Nowe dla nas, nowe 

dla Was ! 

 
Dla nas już 

interesujące …  

http://moodle33.wodnsieradz.pl/
mailto:wodn@wodnsieradz.edu.pl


Dyżury coachingowe 

WODN w Sieradzu proponuje coachingowe wsparcie 

nauczycielom, dyrektorom i specjalistom zatrudnionym 

w szkołach i placówkach. Coaching jest metodą 

pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć 

ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego 

i prywatnego. W pełni wykorzystuje potencjał, 

kompetencje i umiejętności osoby. Identyfikuje 

trudności, przygotowuje do ich pokonania poprzez odkrywanie własnego 

potencjału, nowych sposobów myślenia i zachowania w różnych nietypowych 

sytuacjach. Coaching daje możliwość refleksji nad własnym działaniem, 

wprowadza porządek i prostotę, pomaga lepiej poznać siebie, doprowadza do 

podejmowania konstruktywnych decyzji. 

Kto – Kiedy: 

 wtorki – Jadwiga Wysocka, od godz. 13:00 do 16:00, tel. 501661588, 

email: jwysocka@wodnsieradz.edu.pl 

 środy – Ewa Ruszkowska, od godz. 13:00 do 16:00, tel. 608594902, 

email: eruszkowska@wodnsieradz.edu.pl 

 czwartki – Dorota Wiśniewska, od godz. 13:00 do 16:00, tel. 602258391, 

email: dwisniewska@wodnsieradz.edu.pl 

Spotkania są realizowane w trybie zdalnym, po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu spotkania. Zdalne spotkania coachingowe dla nauczycieli i dyrektorów 

szkół są bezpłatne.  

 

Praca on-line pedagoga i psychologa 

szkolnego 

Jesteśmy w kolejnym tygodniu pracy szkolnych 

specjalistów w jakże odmiennej sytuacji. Nikt z nas nie 

ma sprawdzonych mechanizmów postępowania ani 

wypracowanych procedur. Już prawie wiemy, jak funkcjonują platformy do 

kontaktów zdalnych. 

Nic nie zmieniło się w zapisach Rozporządzenia MEN z sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591) 

Zajęcia realizowane zdalnie mogą być zorganizowane w całości lub części zgodnie 

z planem zajęć ustalonym przez dyrektora szkoły/placówki (§ 4.1. 

Rozporządzenia). Dyrektor powinien wskazać, które zadania w ramach 

ustalonego zakresu obowiązków może realizować specjalista, uwzględniając 

potrzeby i możliwości dziecka/ucznia oraz prawnych opiekunów (sprzęt, 

umiejętności wykorzystania, percepcja, warunki, ograniczenia, wsparcie, czas, 

etc.). 

Mogą to być i są: 

 spotkania na platformach komunikacyjnych (m. in. zoom, tims, 

messenger, hangouts – indywidualne i grupowe 

 korespondencja mailowa wraz z załączonymi krótkimi materiałami do 

samodzielnej pracy uczniów 

 rozmowy telefoniczne 

 komunikacja z wykorzystaniem dzienników elektronicznych 

Istotne w prowadzonych zajęciach jest nieustanne odwoływanie się do bieżącej 

Pomóż sobie odkryć 
własny potencjał 
i osiągać cele! 
 
Skorzystaj 
z nieodpłatnej 

konsultacji 
coachingowej 

Szkolni specjaliści też 
pracują z uczniami 
zdalnie. Jak sobie 
z tym radzić?  
 
Garść informacji 
i źródeł ich 
pozyskiwania  
 
Pedagodzy 

Psycholodzy 
Specjaliści SPE 



sytuacji: izolacji, kwarantanny, ograniczeń. Równie istotne jest racjonalizowanie 

zagrożenia i wspieranie poczucia bezpieczeństwa i dobrostanu psychofizycznego. 

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy zdalnej, powinno się rozważyć długość sesji 

wspierających – decydować powinny indywidualne uwarunkowania. Praca zdalna 

jest absorbująca, męcząca i stwarza bariery – zdecydowanie minimalizujmy 

trudność języka komunikacji, ćwiczeń, informacji zwrotnych – chwalmy, 

nagradzajmy, wspierajmy.  

Na podstawie odpowiedzi na interpelację podsekretarza stanu w MEN Macieja 

Kopcia „(…) nauczyciele specjaliści realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują 

wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień 

(..)”. Zatem można przyjąć, że wyłącznie udokumentowane świadczenie pracy 

daje gwarancję uzyskania właściwego wynagrodzenia. Źródło: Sejm RP  

W najbliższym tygodniu więcej o pracy pedagogów na stronie 

www.wodnsieradz.edu.pl . Można również korzystać z bezpłatnych konsultacji   

po wcześniejszym uzgodnieniu – tel. 43 822 36 91.  

 

Zdalna terapia – zajęcia rewalidacyjne oraz 

z pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

 

Od 25 marca 2020 r. formą zdalną objęte są również 

zajęcia z pomocy psychologiczno–pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne oraz 

WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju). 

Dla dzieci ze SPE, w tym głównie dla uczniów, z umiarkowaną, znaczną, głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną lub objętych WWR wybrano szczególny sposób 

realizacji zarówno terapii, jak i edukacji w formie zdalnej. Określono, iż 

sposobem na realizację wspomnianego zadania ze strony nauczyciela jest: 

”przygotowanie informacji dla rodziców o dostępnych materiałach i wskazanie 

możliwych dla dziecka, form ich realizacji.” 

Szczegółowe informacje na podany temat znajdują się w Poradniku dla szkół 

Kształcenie na odległość (s.38-43), źródło: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol 

Powyższy zapis wskazuje, iż w aktualnym modelu edukacyjno-terapeutycznym 

dzieci ze SPE pierwszą osobą, do której dociera komunikat o treściach 

edukacyjnych/terapeutycznych jest rodzic. On również staje się 

współodpowiedzialny za efekty zdalnej terapii/edukacji. Warto zwrócić uwagę na 

ową zmianę roli rodzica w wspomnianych procesach, podczas modyfikacji IPET-u, 

jak również w dalszym toku planowania. Punktem wyjścia do opracowania 

sposobów realizacji edukacji/terapii zdalnej i przygotowania treści w sposób 

adekwatny do potrzeb ucznia jest pełna diagnoza: 

 WOPFU, którą możemy uaktualnić uwzględniając potrzeby dziecka 

wynikające ze zmiany modelu kształcenia, 

 oraz diagnoza możliwości środowiska dziecka, czyli oszacowanie 

kompetencji i możliwości, jak również ograniczeń tkwiących 

w środowisku domowym, w którym będzie realizowana zdalna terapia.  

Więcej przydatnych i praktycznych porad znajdziecie Państwo w pełnym artykule 

dr.  Violetty Florkiewicz na stronie www.wodnsieradz.edu.pl  

http://www.wodnsieradz.edu.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol
http://www.wodnsieradz.edu.pl/


Jest pytanie – jest odpowiedź   
 

Pytanie: Czy nauczyciele pracujący zdalnie otrzymają 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, jakie mają 

w przydziale czynności w bieżącym roku szkolnym?  

Stanowisko w tej sprawie przedstawiło MEN  w odpowiedzi na interpelację 

poselską. Przedstawił je wiceminister Maciej Kopeć. Poniżej znajduje się cytat 

z tego materiału: 

„Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę 

w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Jeżeli zatem nauczyciel 

jest uprawniony do dodatku funkcyjnego czy dodatku motywacyjnego, to dodatki 

te powinien otrzymywać również w okresie pracy zdalnej. Za zajęcia zrealizowane 

powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel 

otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.” 

Ważne, pilne, ciekawe - Ogłoszenia  

 

Ta przestrzeń jest również dla Państwa. Jeżeli w szkole 

potrzebny jest szybko nauczyciel na zastępstwo lub na nowy 

rok, 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 

a my wtedy zamieścimy wasze ogłoszenie w najbliższym biuletynie. A dziś: 

1. WODN w Sieradzu uprzejmie informuje nauczycieli na ścieżce awansu 

zawodowego, którzy chcieliby w swoim dorobku pokazać spełnienie 

wymagania dotyczącego lekcji obserwowanych przez doradcę 

metodycznego, że jest taka możliwość dla nauczycieli matematyki, 

języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 

przedszkolnego również w edukacji zdalnej. Warunki powinny być 

wcześniej uzgodnione z doradcą metodycznym. Kontakt tel. 43 822 36 91 

lub e-mail: wodn@wodnsieradz.edu.pl  

2. WODN w Sieradzu uprzejmie informuje szkoły, które chciałyby 

organizować dla rodziców zajęcia dotyczące efektywnego wsparcia swoich 

dzieci w edukacji zdalnej, prosimy o zgłaszanie takich potrzeb. Jest 

możliwe, po indywidualnym uzgodnieniu, zorganizowanie takiego 

zdalnego wsparcia dla wskazanej grupy rodziców. Kontakt: tel. 43 822 36 

91 lub e-mail: wodn@wodnsieradz.edu.pl  

Następnych informacji mogą się Państwo spodziewać 18 maja.  

 

Myśl na obecne czasy?  

To czego nie mamy, z łatwością zastąpimy tym, co mamy.  

To wyłącznie kwestia inicjatywy i myślenia pozytywnego. 

 
Andrzej Sapkowski - Chrzest ognia 

 

 

 

Ważne sprawy 

 

Jaką płacę 
powinniśmy 

otrzymywać za 

zdalną pracę?  

 
 

 

 

 
 

Co jeszcze 

warto wiedzieć, 

czyli czym żyje 
nasze 

nauczycielskie 

środowisko? 

 

Co słychać w 
szkole?  

 

Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 
ul. 3 Maja 7 

98-200 Sieradz 

Telefon 

43 822 36 91 

Adres e-mail 
wodn@wodnsieradz.edu.pl 

Jesteśmy w sieci Web! 
www.wodnsieradz.edu.pl   
Zaglądajcie też na: 

https://www.facebook.com/wod
nsieradz/ 
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