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POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
I POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
W WOŁOWIE
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie w podejmowanych działaniach wychodzi zmianom zachodzącym nieustannie
w systemie oświaty, stanowiąc źródło inspiracji do podejmowania nowych wyzwań.
Kierunkiem działania Centrum jest dążenie do pełnego rozwoju możliwości tkwiących
w kadrze pedagogicznej placówek oświatowych powiatu wołowskiego, a także Dolnego
Śląska.
Mając na uwadze wymagania, jakie przed pracownikami oświaty stawia współczesna
szkoła; staramy się wyjść im naprzeciw. Szeroko pojęte reformy w oświacie, przekładają
się na konieczność ciągłego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji. Dlatego planując
działania, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
w Wołowie, stara się dopasować do zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Niezależnie
od placówki, czy jest to Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna,
czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, misją Centrum jest troska, o jak najwyższą
jakość kształcenia, gdzie celem najważniejszym jest dziecko - uczeń.
Jednym z podstawowych celów działalności Centrum jest realizacja kompleksowego
wspomagania pracy szkół, wykorzystując zasób kadrowy naszej placówki tj. specjalistów
w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, informacji pedagogicznej oraz doradztwa
metodycznego w zakresie twórczego i kreatywnego spojrzenia na proces doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Obszarem działań Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie jest
środowisko nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych z terenu
Powiatu Wołowskiego tj. Gminy Wołów, Brzeg Dolny, Wińsko.
Dyrektorom
i nauczycielom szkół i placówek oświatowych oferujemy wspomaganie nastawione na
doskonalenie umiejętności profesjonalnych i wspieranie rozwoju osobistego. Proponujemy
szeroki wachlarz możliwości, podchodzimy indywidualnie do problemów i potrzeb każdej
placówki. Korzystamy ze wsparcia doświadczonych edukatorów. Wykorzystujemy także
wiedzę i umiejętności uczestników biorących udział w organizowanych formach doskonalenia
m.in. w sieciach współpracy i samokształcenia. Tworzymy w ten sposób atmosferę,
sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk. Realizujemy politykę
oświatową państwa, uwzględniając potrzeby lokalnego środowiska oświatowego. Planując
działania zawsze odnosi się do głównych kierunków polityki oświatowej państwa ustalonych
przez Ministra Edukacji Narodowej na dany rok szkolny.
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie potwierdził jakość i rangę
podejmowanych działań, otrzymując jako pierwsza placówka powiatowa w Polsce
według nowych wymogów - Akredytację – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty.Może Zatem Poszczycić się mianem PLACÓWKI AKREDYTOWANEJ.
Z serdecznym zaproszeniem do współpracy
Krystyna Adaśko
dyrektor PCE i PPP w Wołowie
wraz z kadrą centrum
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STRUKTURA
Powiatowego Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie:

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Brzegu Dolnym

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Wołowie

Biblioteka Pedagogiczna
w Wołowie

Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
w Wołowie

STRUKTURA I DANE TELEADRESOWE
mgr Krystyna Adaśko
Dyrektor
mgr Barbara Rajter-Tybińska
Wicedyrektor
mgr Urszula Bajewicz
Kierownik Biblioteki Pedagogicznej
mgr Katarzyna Fęglerska
Specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń
Anna Kempińska
Sekretariat PODN w Wołowie
mgr Beata Lesiewicz
Sekretariat PPP w Wołowie
Monika Boczar
Sekretariat PPP w Brzegu Dolnym
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Wykaz kadry doradców metodycznych zatrudnionych w PODN
na rok szkolny 2018/2019
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imię i nazwisko

Obszar

mgr Ewa Książczyk
ewa.ksiazczyk@wolowpce.pl
mgr Dagmara Głuszczyńska
dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl

Doradca metodyczny
języka polskiego
Doradca metodyczny wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Regina Kmicińska
regina.kmicinska@wolowpce.pl

Doradca metodyczny
przedmiotów przyrodniczych

mgr Ewa Nowak
ewa.nowak@wolowpce.pl
mgr Danuta Haller
danuta.haller@wolowpce.pl
mgr Izabela Michońska
izabela.michonska@wolowpce.pl

Doradca metodyczny
języków obcych
Doradca metodyczny historii

mgr Zenon Pędziwiatr
zenon.pedziwiatr@wolowpce.pl

Doradca metodyczny
matematyki i informatyki

Doradca metodyczny
przedmiotów zawodowych

Przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonować będą następujące Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli:
1. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego
2. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki
3. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego
i Edukacji Wczesnoszkolnej
4. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
5. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych
6. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii
7. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych
8. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy
9. Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów
10. Sieć Współpracy i Samokształcenia Psychologów
11. Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów
Realizacja Podstawowych Kierunków Polityki Oświatowej Państwa
na rok szkolny 2018/2019
100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.
Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
1.
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I. Realizacja kierunków polityki oświatowej ustalonych na rok 2018/2019
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie
patriotycznych postaw uczniów.
Lp.

1.

W 100 rocznicę odzyskania
Niepodległości przez PolskęPoznajemy sylwetki wybitnych
Polaków:
Józef Piłsudski
Józef Haller
Roman Stanisław Dmowski

2.

Poznajemy sylwetki Polaków:
Orlęta Lwowskie
Śladami Sybiraków
Józef Piłsudski
Józef Haller
Roman Stanisław Dmowski
Pierwsi osadnicy i ich
dokonania.
Barwne opowieści pana
Augustyna – niezwykłego
kronikarza i jego zbiorów z
powiatu Sambor na Kresach.

3.

4.

5.

Forma/ prowadzący

Temat

Przez Kresy do Niepodległości
Polska to nie tylko terytorium pamiętajmy o Kresach.

W 100 rocznice odzyskania
Niepodległości przez PolskęPoznajemy sylwetki wybitnych
Polaków: Józef Piłsudski
Józef Haller, Roman Stanisław
Dmowski
Poznajemy sylwetki Polaków.

LEKCJA OTWARTA w pracowni
multimedialnej
W 100 rocznice odzyskania Niepodległości
przez Polskę -Poznajemy sylwetki wybitnych
Polaków
Rola i wykorzystanie prezentacji
multimedialnej w pracy nauczyciela. –
prowadzenie i omówienie lekcji otwartej.
PRACA W ZESPOLE - lista zadań opracowanie zadań konkursowych o tematyce
historycznej na konkurs dla uczniów klas IV –
VIII, E. Książczyk, D. Haller
Wspomaganie szkół poprzez: organizowanie
zajęć otwartych i udział w nich,
organizowanie warsztatów z uczniami i
nauczycielami, wspólne realizowanie
przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych –
integracja grupy.
Wspomaganie udzielone placówkom
oświatowym poprzez przeprowadzoną
diagnozę potrzeb, plan wsparcia i realizację
zaplanowanych w ramach wsparcia działań,
ewaluację wdrożonych działań
E. Książczyk, D. Haller
SESJE POPULARNONAUKOWE O
TEMATYCE KRESOWEJ W SZKOŁACH.
Popularyzowanie w szkołach informacji z
warsztatów historycznych odbytych przez
doradców i nauczycieli w lipcu 2018.
(wirtualna wycieczka do Lwowa, recytacja
Katechizmu Polskiego Dziecka oraz utworów z
kresowym rodowodem)
E. Książczyk, D. Haller, R. Kmicińska
KONKURS dla uczniów szkól podstawowych
IV – VIII podczas lekcji otwartych oraz dla
chętnych nauczycieli, którzy sami
przeprowadza lekcje na materiale
opracowanym w sieci.
E. Książczyk, D. Haller
WARSZTATY – KONSULTACJE
GRUPOWE
E. Książczyk, D. Haller, zainteresowani
nauczyciele
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Termin

październik –
listopad 2018
według
potrzeb
placówek

na bieżąco,
według
potrzeb
placówek

wrzesień –
listopad 2018
oraz
cały rok

październik –
listopad 2018

terminy przed
ustalonymi
lekcjami
otwartymi

6.

7.

8.

9.

10.

W 100 rocznice odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
Przez Kresy do niepodległości –
warsztaty historyczne.
Grant Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty

KONFERENCJA
podsumowująca Grant Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty - realizowany przez
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz
PODN w Wołowie
K. Adaśko – dyrektor POPDN w Wołowie,
K. Fęglerska – koordynator ds. szkoleń
Doradcy uczestniczący w warsztatach
historycznych na Kresy.
E. Książczyk, D. Haller, R. Kmicińska

Rola i potrzeba wychowania
patriotycznego w przedszkolu

Szkolenie/D. Głuszczyńska

Październik
2018

Szkolenie D.Głuszczyńksa

Listopad
2018

Szkolenie/ D.Głuszczyńska

Luty 2019

Założenia nowego programu Konstruowanie
PW-PS ewaluacja programu
modyfikacja programu – elementy
wychowania do wartości ujęte w programie

Wg potrzeb

Sposoby realizacji obszaru
wychowania patriotycznego w
klasach I-III
System wartości dzieci w wieku
przedszkolnym
Program wychowawczoprofilaktyczny w szkole i
placówce

listopad 2018

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Temat
Monitorowanie wdrażania
podstawy programowej z języka
polskiego – dobre praktyki.
Egzamin po 8 klasie – prezentacja z
CKE
Wdrażanie i monitorowanie
podstawy programowej z
matematyki
Wdrażanie i monitorowanie
podstawy programowej z
informatyki
Dynamiczna wizualizacja
zagadnień matematycznych z
wykorzystaniem programu
GeoGebra
Praca w środowiskach
programistycznych Baltie i Scratch
Programowanie aplikacji
mobilnych w języku Java na
platformie Android

Forma / prowadzący
II. Spotkanie Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli Języka
Polskiego i Historii
Ewa Książczyk

Termin

listopad

Konsultacje
Zenon Pędziwiatr

wrzesień –
październik

Konsultacje
Zenon Pędziwiatr

wrzesień –
październik

Warsztaty
Zenon Pędziwiatr

listopad –
maj

Warsztaty
Zenon Pędziwiatr
Warsztaty w formule telekonferencji dla
uczniów szkół ponadpodstawowych
Zenon Pędziwiatr

styczeń maj
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styczeń maj

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Realizacja postawy programowej
w obszarach rozwijających
samodzielność i kreatywność
dzieci
Rozwijanie kreatywności dzieci –
dobór form i metod.
Porównywanie zapisu treści
podstawy programowej
obowiązującej od września 2017 r
z podstawą obecnie obowiązującą
z przedmiotów: przyroda kl.IV,
biologia, geografia, fizyka i
chemia w ośmioklasowej szkole
podstawowej.
Porównywanie zapisu treści
podstawy programowej
obowiązującej od września 2019 r
z podstawą obecnie obowiązującą
z przedmiotów: przyroda,
biologia, geografia fizyka i
chemia w szkole
ponadpodstawowej

Zajęcia otwarte/ chętni nauczyciele
Ekspert zewnętrzny

Konsultacje
Regina Kmicińska

Konsultacje, warsztaty
Regina Kmicińska

Powiatowy Konkurs Ekologiczny skierowany
jest do uczniów szkół podstawowych.
Konkurs ekologiczny
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane
KREATYWNY RECYCLING
podczas II etapu konkursu, udział finalistów
w grze miejskiej
Regina Kmicińska
Cztery Pory Roku konkurs skierowany jest do
Konkurs fotograficzno
uczniów kl.IV-VIII szkoły podstawowej,
ekologiczny
kl.III gimnazjum i uczniów szkół
Cztery Pory Roku
ponadgimnazjalnych. Wystawa prac.
Regina Kmicińska, nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjum i
ponadpodstawowych powiatu wołowskiego
Konkurs skierowany jest do uczniów
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy
wszystkich typów szkół. Zakres tematyczny
zgodny z podstawą programową.
Powiatowy Festiwal Nauki
Prezentacja prac , pokaz doświadczeń i
Rozwijanie i promowanie
eksperymentów przygotowanych przez
naukowej postawy uczniów.
uczniów szkół powiatu wołowskiego.
Rozwijanie ich kreatywności,
Regina Kmicińska, zainteresowani
samodzielności.
nauczyciele
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styczeń

luty

wrzesień,
październik

maj,
czerwiec

marzeckwiecień

październik
-czerwiec

listopadgrudzień

majczerwiec

15.

16.
17.
18.
19.

Warsztaty , lekcja otwarta
Bezpieczeństwo w sieci
Tapping- technika wolności
emocjonalnej dla każdego
Nauczanie nieformalne- wyjdź z
uczniami na dwór
Nowa podstawa programowa
języków obcych- monitorowanie
Nowa formuła sprawdzianu
ósmoklasisty- szkolenie
Dlaczego CLIL jest sposobem na
sukces (Twój i Twoich uczniów!)

Warsztaty dla uczniów kl.VI w ramach Dnia
Bezpiecznego Komputera obchodzonego 12
października „ Jak radzić sobie w sytuacji
doświadczania cyberprzemocy”
warsztaty/Ewa Nowak
Szkolenie / Ewa Nowak
Spotkanie / doradcy
Szkolenie / Ewa Nowak

październik/
listopad
wrzesień
październik
cały rok
szkolny
I semestr
2018/19

Szkolenie / Ewa Nowak

listopad

21.

Monitorowanie wdrażania
podstawy programowej z historii i
wosu – dobre praktyki.Egzamin
po 8 klasie – prezentacja z CKE

II. Spotkanie Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli Historii i
Języka Polskiego
Danuta Haller

listopad

22.

Robotyka i STEAM

Izabela Michońska

23.

Warsztaty „Trening pamięci,
wspieranie kreatywnego
myślenia”

Izabela Michońska
1. mad mapping
2. metoda łańcuchowych skojarzeń
3. ćwiczenia na kreatywność

20.

wg potrzeb

grudzień

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami.
Rozwój doradztwa zawodowego
Lp.
Temat
Forma/ prowadzący
Termin
OTK - Ogólnopolski Tydzień
warsztaty z uczniami / Ewa Nowak
październik
1.
Kariery
Wrzesień
2. Targi Pracy i Targi Edukacyjne
Izabela Michońska
październik
Wsparcie nauczycieli i dyrektora
w wybranym obszarze - Warsztaty
3.
Izabela Michońska
w/g potrzeb
z uczniami „Planowanie kariery
zawodowej”
Wsparcie nauczycieli i dyrektora
w wybranym obszarze - Warsztaty
4.
Izabela Michońska
w/g potrzeb
z nauczycielami „Planowanie
kariery zawodowej”
Organizacja spotkań uczniów szkół
zawodowych i technicznych w
wrzesień 5.
Izabela Michońska
przedszkolach, szkołach
czerwiec
podstawowych i gimnazjach
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4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
Lp.

1.

Temat

Dowiedz się, co dziecko robi w
Internecie. Zagrożenia sieci.

2.

Zapal znicz pamięci oraz Mogiłę
Pradziada Ocal od Zapomnienia

3.

Poznajemy sylwetki Polaków
Orlęta Lwowskie
Śladami Sybiraków

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Platforma edukacyjna Moodle w
pracy nauczyciela
Dynamiczna wizualizacja
zagadnień matematycznych z
wykorzystaniem programu
GeoGebra
Praca w środowiskach
programistycznych Baltie i Scratch
Programowanie aplikacji
mobilnych w języku Java na
platformie Android
Tworzenie pytań oraz quizu w
Moodle
Cyfrowe bezpieczeństwo w
szkołach

10. Uzależnienie od komputera
11.

12.

Nauczanie w oparciu o nowe
technologie w przedszkolu
Warsztaty , lekcja otwarta
Bezpieczeństwo w sieci

13. Szkolenie w ramach konsultacji

Forma/ prowadzący
LEKCJA OTWARTA
Cyberprzemoc, czyli którym jesteś typem
fonoholika?
Siecioholizm i fonoholizm współczesnym
zagrożeniem nie tylko młodzieży.
A. Kopcza
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Redagowanie artykułów na temat akcji
Wyrobienie nawyków szacunku do mogił,
przodków i historii swojego kraju. Praca w
sali multimedialnej, korzystanie z
Internetu. Wykorzystanie TI w pracy
nauczyciela z uczniem jako źródło wiedzy
o Polsce i nie tylko.E. Książczyk, D. Haller
LEKCJA OTWARTA .Budzenie szacunku
do człowieka, Polaków, którzy wpisali się
w polskość. Praca ze źródłem, TI.E.
Książczyk,

Termin
według
potrzeb
nauczycieli/
szkół

październik
2018
według
potrzeb
placówek
wrzesień 2018
według
potrzeb
placówek

Szkolenie
Zenon Pędziwiatr

listopad styczeń

Warsztaty
Zenon Pędziwiatr

listopad - maj

Warsztaty
Zenon Pędziwiatr

styczeń - maj

Warsztaty w formule telekonferencji dla
uczniów szkół ponadpodstawowych
Zenon Pędziwiatr
Warsztaty
Zenon Pędziwiatr
Szkolenie online
Zenon Pędziwiatr

styczeń - maj
luty - maj
luty - maj

Rady Pedagogiczne

w/g potrzeb

Ekspert zewnętrzny

w/g potrzeb

Warsztaty dla uczniów kl.VI w ramach
Dnia Bezpiecznego Komputera
obchodzonego
12 października „ Jak radzić sobie w
sytuacji doświadczania cyberprzemocy”
Dobre strony klikaj- czyli jak bezpiecznie
korzystać z Internetu. Przyroda w
Internecie .
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październik/
listopad
według
potrzeb
nauczyciel

Nauka programowania w klasach IIII w szkole podstawowej
Cyfrowobezpieczni – bezpieczna
15.
szkoła
Bez podręcznika uczeń TIKawarsztaty z aplikacjami
16. pomocnymi
w pracy nauczyciela języków
obcych
14.

Warsztaty/Ewa Nowak

II semestr

Konsultacje/Ewa Nowak

II semestr

Warsztaty/Ewa Nowak

II semestr

17. Warsztaty „Stop cyberprzemocy”

Izabela Michońska
sierżant Marzena Pawlik
mł. aspiran Piotr Andrusyna

w/g potrzeb

Warsztaty „Środki psychoaktywne
zagrożeniem dla zdrowia i życia
18.
młodych ludzi” – zagrożenia
płynące z sieci

Izabela Michońska
Maria Lechocka z PSSE w Wołowie

w/g potrzeb

II.
Realizacja zadań w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół
i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu
poprawę jakości pracy lub placówki, wynikającym z diagnozy potrzeb szkoły lub
placówki.
Wychowanie i profilaktyka
Lp.

Forma/ prowadzący

Temat

1.

Poznajemy sylwetki Polaków
Orlęta Lwowskie
Śladami Sybiraków

2.

Edukacja regionalna i
patriotyczna
Barwne opowieści pana
Augustyna – niezwykłego
kronikarza i prezentacja Jego
zbiorów z powiatu Sambor na
Kresach

LEKCJA OTWARTA w pracowni
multimedialnej
Budzenie szacunku do człowieka, Polaków,
którzy wpisali się w polskość.
Uświadomienie, że od korzeni nie należy się
odcinać. Wskazywanie na istotę narodu,
pamięci i świadomości Polaka jako uczestnika
historii świata.E. Książczyk, D. Haller,
WARSZTATY WYJAZDOWE W
BRZÓZCE
Spotkanie z panem A. Czyżowiczem strażnikiem pamięci. Pochodzi on
z miejscowości Sąsiadowice w powiecie
Sambor na Kresach, z województwa
lwowskiego. Po latach pracy odpoczywają tu
w Brzózce cepy, grabie, podróżne kufry;
na zdjęciach ludzie żenią się, orzą ziemię
i tańczą. Bezcenne pamiątki przypominają
o ojcu – kołodzieju, z zamiłowania kronikarzu
i zbieraczu. W stodole jego syna, Augustyna
Czyżowicza, przetrwały skrawki świata, który
przeminął.
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Termin
wrzesień
2018
według
potrzeb
placówek

wrzesień
2018

3.

4.

5.

Przez Kresy do
Niepodległości
Polska to nie tylko terytorium
- pamiętajmy o Kresach

SESJE POPULARNONAUKOWE O
TEMATYCE KRESOWEJ W SZKOŁACH.
Popularyzowanie w szkołach informacji z
warsztatów historycznych odbytych przez
doradców i nauczycieli w lipcu 2018.
(wirtualna wycieczka do Lwowa, recytacja
Katechizmu Polskiego Dziecka oraz utworów
z kresowym rodowodem)
E. Książczyk, D. Haller, R. Kmicińska

Zapal znicz pamięci oraz
Mogiłę Pradziada Ocal od
Zapomnienia

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Redagowanie artykułów na temat akcji
Wyrobienie nawyków szacunku do mogił,
przodków i historii swojego kraju.
E. Książczyk, D. Haller

Moja Mała Ojczyzna
Historyczny spacer po
powiecie wołowskim - cykl
IV- Znam historię Lubiąża i
jego okolic (dwa etapy)

W 100 rocznice odzyskania
Niepodległości przez PolskęPoznajemy sylwetki
wybitnych Polaków:
Józef Piłsudzki
Józef Haller
Roman Stanisław Dmowski

6.

Edukacja regionalna i
patriotyczna
Pierwsi osadnicy i ich
dokonania

7.

8.

Dowiedz się, co dziecko robi
w Internecie. Zagrożenia
sieci.

9.

Cyfrowe bezpieczeństwo w
szkołach
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Szkolenie w ramach
konsultacji

POWIATOWY KONKURS
HISTORYCZNYWIEDZY o POWIECIE
WOŁOWSKIM I GRA MIEJSKA
Budzenie poczucia przynależności do swojej
Małej Ojczyzny i potrzeby poszerzania
wiedzy o jej historii, i walorach.
I etap: Znam historię Lubiąża i jego okolic konkurs wiedzy o powiecie wołowskim .
II etap konkursu: gra miejska
Pod urokiem Lubiąża.
D. Haller, E. Książczyk, R. Kmicińska
LEKCJA OTWARTA w pracowni
multimedialnej W 100 rocznice odzyskania
Niepodległości przez Polskę -Poznajemy
sylwetki wybitnych Polaków
Rola i wykorzystanie prezentacji
multimedialnej w pracy nauczyciela. –
prowadzenie i omówienie lekcji otwartej.
D. Haller, E. Książczyk,
WARSZTATY WYJAZDOWE W IZBIE
PAMIĘCI- Spotkanie z przedstawicielem
Stowarzyszenia Osadników Ziemi
Dolnobrzeskiej- panią Haliną Żak. Izba
Pamięci w Brzegu Dolnym prowadzona przez
Stowarzyszenie Osadników Ziemi
Dolnobrzeskiej - E. Książczyk, D. Haller
LEKCJA OTWARTA POŁĄCZONA ZE
SZKOLENIEM NAUCZYCIELI
Cyberprzemoc, czyli którym jesteś typem
fonoholika? Siecioholizm i fonoholizm
współczesnym zagrożeniem nie tylko
młodzieży.
Szkolenie online
Zenon Pędziwiatr
B. Dobre strony klikaj- czyli jak
bezpiecznie korzystać z Internetu.
Przyroda w Internecie
11

wrzesień
– listopad

październik listopad

marzec –
kwiecień

październik –
listopad

marzec

według
potrzeb
nauczycieli/
szkół

luty - maj
według
potrzeb
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Warsztaty , lekcja otwarta
Bezpieczeństwo w sieci

Gra miejska
12

13

14

15

16

konkurs ekologiczny
KREATYWNY RECYCLING

konkurs fotograficzny
Cztery Pory Roku

konkurs fotograficzny
Cztery Pory Roku

Powiatowy Konkurs
Przyrodniczy

Powiatowy Festiwal Nauki
17

18

Rozwijanie i promowanie
naukowej postawy uczniów.

Emisja głosu

Warsztaty dla uczniów kl.VI w ramach Dnia
Bezpiecznego Komputera obchodzonego 12
października „ Jak radzić sobie w sytuacji
doświadczania cyberprzemocy”
Udział finalistów konkursu ekologicznego
i fotograficznego oraz historycznego we
wspólnych zadaniach terenowych,
II. etap konkursu: Gra miejska Pod urokiem
Lubiąża. Regina Kmicińska we współpracy z
doradcami historii i j. polskiego- Danuta
Haller, Ewa Książczyk
Powiatowy Konkurs Ekologiczny skierowany
jest do uczniów szkół podstawowych.
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane
podczas II etapu konkursu, udział finalistów
w grze miejskiej
Regina Kmicińska, nauczyciele szkół
podstawowych powiatu wołowskiego
Cztery Pory Roku konkurs skierowany jest do
uczniów kl.IV-VIII szkoły podstawowej,
kl.III gimnazjum i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Wystawa prac.
Regina Kmicińska, nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjum i
ponadpodstawowych
Cztery Pory Roku konkurs skierowany jest do
uczniów kl.IV-VIII szkoły podstawowej,
kl.III gimnazjum i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Wystawa prac.
Regina Kmicińska, nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjum i
ponadpodstawowych powiatu wołowskiego

październik
listopad

kwiecieńmaj

marzeckwiecień

październiksierpień 2019

październiksierpień 2019

Konkurs skierowany jest do uczniów
wszystkich typów szkół. Zakres tematyczny
zgodny z podstawą programową.

listopadgrudzień

Prezentacja prac , pokaz doświadczeń i
eksperymentów przygotowanych przez
uczniów szkół powiatu wołowskiego.
Regina Kmicińska, zainteresowani
nauczyciele

majczerwiec

Konsultacje/Ewa Nowak

II semestr
roku
szkolnego
2018/19

12

19

Nauka programowania w
klasach I-III w szkole
podstawowej

20

Program wychowawczoprofilaktyczny w szkole i
placówce

21

Warsztaty „Prowokacyjne
zachowania uczniów – metoda
konstruktywnej konfrontacji”

22

23

24

25

„Jak wzbudzić w uczniach
pragnienie uczenia się”

Wychowanie poprzez zabawę
– kształtowanie osobowości
młodego człowieka.
Pomoc psychologicznopedagogiczna
w szkołach i placówkach
oświatowych
Uczeń niepełnosprawny
w szkole ogólnodostępnej

Warsztaty/Ewa Nowak
Założenia nowego programu Konstruowanie
PW-PS ewaluacja programu
modyfikacja programu
- budowanie pozytywnego klimatu
społecznego w klasie
- znaczenie relacji nauczyciela z uczniami
- zachowania uczniów sprawiające
nauczycielom najwięcej kłopotów
- prowokacja jako specyficzny rodzaj
zachowań trudnych
- warunki niezbędne do podjęcia świadomej
strategii
- przyczyny zachowań trudnych
Izabela Michońska
- motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
- uczeń w systemie motywacji (preferencje
sensoryczne, typy inteligencji, style uczenia
się)
- rola nauczyciela w motywowaniu ucznia
- motywowanie ucznia szczególnie
uzdolnionego
- motywowanie ucznia mającego trudności w
nauce
- rola informacji zwrotnej w ocenianiu
Izabela Michońska

II semestr
roku
szkolnego
2018/19
w/g potrzeb

w/g potrzeb

w/g potrzeb

Warsztat. Ekspert zewnętrzny/
Katarzyna Fęglerska

listopad

Szkolenie: Ekspert zewnętrzny/
Katarzyna Fęglerska

wrzesień

Szkolenie: Indywidualizacja procesu
nauczania. Ekspert zewnętrzny/
Katarzyna Fęglerska

październik

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży.
Lp.

1

Temat
W 100 rocznice odzyskania
Niepodległości przez PolskęPoznajemy sylwetki wybitnych
Polaków:
Józef Piłsudski
Józef Haller
Roman Stanisław Dmowski

Forma/ prowadzący
PRACA W ZESPOLE - lista zadań opracowanie zadań konkursowych o tematyce
historycznej na konkurs dla uczniów klas IV –
VIII,
E. Książczyk, D. Haller

13

Termin

październik

2.

Moja Mała Ojczyzna
Historyczny spacer po powiecie
wołowskim - cykl IV- Znam
historię Lubiąża i jego okolic
(dwa etapy)

3.

W 100 rocznice odzyskania
Niepodległości przez PolskęPoznajemy sylwetki wybitnych
Polaków:
Józef Piłsudski
Józef Haller
Roman Stanisław Dmowski

4.

Zapal znicz pamięci oraz Mogiłę
Pradziada Ocal od Zapomnienia

5.

Poznajemy sylwetki Polaków
Orlęta Lwowskie
Śladami Sybiraków

6.

W 100 rocznice odzyskania
Niepodległości przez PolskęPoznajemy sylwetki wybitnych
Polaków:
Józef Piłsudzki
Józef Haller
Roman Stanisław Dmowski

POWIATOWY KONKURS
HISTORYCZNYWIEDZY o POWIECIE
WOŁOWSKIM I GRA MIEJSKA
Budzenie poczucia przynależności do swojej
Małej Ojczyzny i potrzeby poszerzania wiedzy
o jej historii, i walorach.
I etap: Znam historię Lubiąża i jego okolic konkurs wiedzy o powiecie wołowskim .
II etap konkursu: gra miejska Pod urokiem
Lubiąża.
D. Haller, E. Książczyk, R. Kmicińska
LEKCJA OTWARTA
w pracowni multimedialnej
W 100 rocznice odzyskania Niepodległości
przez Polskę -Poznajemy sylwetki wybitnych
Polaków
Test wiedzy o postaciach przywołanych w
prezentacji – KONKURS WEWNĘTRZNY
WŚRÓD UCZESTNIKÓW LEKCJI.
Konkurs dla uczestników lekcji - uczniów
oraz dla chętnych nauczycieli, którzy sami
przeprowadza lekcje na materiale opracowanym
w sieci.,Rola i wykorzystanie prezentacji
multimedialnej w pracy nauczyciela. –
prowadzenie i omówienie lekcji otwartej.
E. Książczyk, D. Haller
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Praca ze źródłem. Redagowanie artykułów na
temat akcji. Wyrobienie nawyków szacunku do
mogił, przodków i historii swojego kraju.
E. Książczyk, D. Haller
LEKCJA OTWARTA w pracowni
multimedialnej
Budzenie szacunku do człowieka, Polaków,
którzy wpisali się w polskość. Uświadomienie,
że od korzeni nie należy się odcinać.
Wskazywanie na istotę narodu, pamięci i
świadomości Polaka jako uczestnika historii
świata. Test wiedzy o postaciach przywołanych
w prezentacji – konkurs wewnętrzny wśród
uczestników lekcji.
E. Książczyk D. Haller
KONKURS
dla uczniów szkól podstawowych IV – VIII
podczas lekcji otwartych oraz dla chętnych
nauczycieli, którzy sami przeprowadza lekcje
na materiale opracowanym w sieci.
D. Haller, E. Ksiażczyk
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marzec –
kwiecień

październik –
listopad

październik
/listopad

według
potrzeb
placówek

październik –
listopad

Przepisy prawa oświatowego
Lp.

Forma/ prowadzący

Temat

Termin

1.

RODO w szkole – jak
zorganizować pracę
wychowawczą zgodnie z nowymi
wymogami?

szkolenie wewnętrzne
Informacja o nowych przepisach ochrony
danych wrażliwych o uczniach.
K. Fęglerska, D. Haller, E. Ksiażczyk

2.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

konsultacje
Ewa Nowak

Ocenianie pracy nauczycieli
od 01 września 2018r.
Pomoc psychologicznopedagogiczna w szkołach/
placówkach oświatowych

Szkolenie/ konsultacje
Ewa Nowak

wrzesień

Szkolenie/ konsultacje
-pracownicy merytoryczni PCE i PPP-PPP

cały rok
szkolny

3.
4.

październik
2018
I semestr roku
szkolnego
2018/19

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych
Lp.

Temat

1.

Procedura organizacji wyjść
pozaszkolnych. Odpowiedzialność
prawna nauczyciela w myśl nowych
wytycznych RODO.

Dowiedz się, co dziecko robi w
internecie. Zagrożenia sieci.

2.

Bezpieczeństwo podczas zajęć
w terenie.

3.

Bezpieczeństwo w sieci

4.

Organizacji wyjść pozaszkolnych.

Forma/ prowadzący
KONSULTACJE
Spotkanie nauczycieli w ramach
konsultacji /szkolenia i analiza
regulaminów wyjść pozaszkolnych i
dokumentowania - zgodnie z nowymi
wytycznymi (RODO). Przepisy prawa w
tym zakresie.
Ekspert zew., E. Książczyk D. Haller
LEKCJA OTWARTA
POŁĄCZONA ZE SZKOLENIEM
NAUCZYCIELI
Cyberprzemoc, czyli którym jesteś typem
fonoholika? Siecioholizm i fonoholizm
współczesnym zagrożeniem nie tylko
młodzieży. - A.Kopcza
Przepisy prawne a regulaminy
wewnątrzszkolne- analiza dokumentów,
zachowanie procedur, regulaminy
Odpowiedzialność nauczyciela.
Regina Kmicińska
Warsztaty dla uczniów kl.VI w ramach
Dnia Bezpiecznego Komputera
obchodzonego
12 października „ Jak radzić sobie w
sytuacji doświadczania cyberprzemocy”
Regina Kmicińska
Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
Zmiany w przepisach w związku ze
zmianami jakie wprowadziło RODO.
regulaminy, dokumentacja zgodnie z
nowymi wytycznymi.
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Termin

według potrzeb

według potrzeb
nauczycieli

wg potrzeb
SP1
Brzeg Dolny

październik/
listopad

wg potrzeb
SP1
Brzeg Dolny

5.
6.

Dobre strony klikaj- czyli jak
bezpiecznie korzystać z Internetu.
Przyroda w Internecie
Cyfrowobezpieczni
– bezpieczna szkoła

Lp.
7.

Szkolenie/ konsultacje
konsultacje/Ewa Nowak
Forma/ prowadzący

Temat
Stop cyberprzemocy

Prowokacyjne zachowania uczniów
– metoda konstruktywnej
konfrontacji.
„Środki psychoaktywne
9. zagrożeniem dla zdrowia i życia
młodych ludzi”
Bezpieczeństwo uczniów „Szkolna
10.
interwencja profilaktyczna”
8.

11. Zarządzanie klasą/grupą

III.

w/edług
potrzeb
nauczycieli
II semestr
2018/19
Termin

Warsztaty - Izabela Michońska
sierżant Marzena Pawlik
mł. aspiran Piotr Andrusyna

w/g potrzeb

Warsztaty- Izabela Michońska

w/g potrzeb

Warsztaty- Izabela Izabela Michońska

w/g potrzeb

Warsztaty- Michońska

w/g potrzeb

Warsztaty. Sposoby wprowadzania
dyscypliny, dającej bezpieczeństwo
uczniom
Ekspert zewnętrzny/ Katarzyna Fęglerska

październik
-styczeń

Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek.

Organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach
wspomagania we wskazanych przez szkołę lub placówkę zakresach
Lp.

Temat/ prowadzący

Termin

Rozwój zawodowy nauczyciela

na bieżąco/
wg potrzeb

Obszar wspomagania/ temat

Opieka merytoryczna nad
nauczycielem stażystą. Pomoc w
redagowaniu planu rozwoju
zawodowego. Konsultacje z
1. nauczycielami ubiegającymi się
o wyższy stopień awansu
zawodowego. Pomoc w realizacji
zadań wynikających z planu rozwoju
zawodowego.
Udostępnienie materiałów
i udzielenie wsparcia
zainteresowanym szkołom/
2.
placówkom dotyczące ustalonej
tematyki. Warsztaty i szkolenia z
doradcą w ramach konsultacji.

E. Książczyk

Przepisy prawa oświatowego od września
2018 roku. RODO w szkole.
E. Książczyk, D. Haller
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październik

Udostępnienie materiałów i
udzielenie wspomagania dla
zainteresowanych szkół/ placówek
dotyczące ustalonej tematyki.
Spotkanie nauczycieli w ramach
3. konsultacji i analiza regulaminów
wyjść pozaszkolnych
i dokumentowania - zgodnie z
nowymi wytycznymi (RODO).
Przepisy prawa w tym zakresie.
Wymiana doświadczeń nauczycieli
SESJE POPULARNONAUKOWE O
TEMATYCE KRESOWEJ W
SZKOŁACH.
Popularyzowanie w szkołach
informacji z warsztatów historycznych
4. odbytych przez doradców i
nauczycieli w lipcu 2018.
(wirtualna wycieczka do Lwowa,
recytacja Katechizmu Polskiego
Dziecka oraz utworów z kresowym
rodowodem)

Wspomaganie udzielane placówkom
oświatowym – dostosowywanie się do
5.
bieżących potrzeb placówek powiatu
wołowskiego.

Wolontariat w szkole – wymiana
doświadczeń i przykłady dobrych
praktyk.
Procedura
organizacji
wyjść
pozaszkolnych.
Odpowiedzialność
prawna nauczyciela.
RODO w szkole – jak zorganizować pracę
wychowawczą zgodnie z nowymi
wymogami?
E. Książczyk, D. Haller

Przez Kresy do Niepodległości
Polska to nie tylko terytorium pamiętajmy o Kresach.
E. Książczyk, D. Haller, R. Kmicińska

Wspomaganie szkół poprzez:
organizowanie zajęć otwartych i udział w
nich, organizowanie warsztatów z
uczniami
i nauczycielami, wspólne realizowanie
przedsięwzięć dydaktycznowychowawczych – integracja grupy.
Wspomaganie udzielone placówkom
oświatowym poprzez przeprowadzoną
diagnozę potrzeb, plan wsparcia i
realizację zaplanowanych w ramach
wsparcia działań, ewaluację wdrożonych
działań
 Poznajemy sylwetki Polaków:
Orlęta Lwowskie, Śladami Sybiraków
Józef Piłsudski, Józef Haller
Roman Stanisław Dmowski
 Pierwsi osadnicy i ich dokonania.
 Barwne opowieści pana Augustyna
– niezwykłego kronikarza i jego
zbiorów z powiatu Sambor na
Kresach.
 Dowiedz się, co dziecko robi w
Internecie. Zagrożenia sieci.
E. Książczyk D. Haller
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wrzesień luty

wrzesień –
listopad

na bieżąco
według
ustalonego
harmonogra
m
lekcje
otwarte
spotkania
warsztatowe
na terenie
powiatu
wołowskiego

Wdrożenie systemu zarządzania
nauczaniem na przykładzie platformy elearningowej Moodle. Zenon Pędziwiatr

listopad - maj

Konsultacje. Regina Kmicińska

według
potrzeb danej
placówki

Wsparcie nauczycieli na drodze
awansu zawodowego

Rozmowy indywidualne, zespołowe
z nauczycielami ubiegającymi się o
kolejne stopnie awansu zawodowego. –
Regina Kmicińska

na bieżąco

Praca z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

Wymiana doświadczeń na temat pracy
i organizacji samokształcenia ucznia
zdolnego na różnych przedmiotach
przyrodniczych.
Wymiana doświadczeń między
nauczycielami,
Regina Kmicińska

na bieżąco

Prowadzenie lekcji otwartych.
Zenon Pędziwiatr

na bieżąco

6.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych
uczniów i nauczycieli

7.

Bieżące monitorowanie i
wdrażania nowej podstawy
programowej zwłaszcza w kl.V i
VIII

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Wykorzystanie na zajęciach i w
pracy dydaktyczno-wychowawczej
technologii komputerowej.
Formy realizacji priorytetów w
pracy nauczyciela języków obcych
Wewnątrzszkolna analiza wyników
egzaminów zewnętrznych. EWDraport
Praca z uczniem o specyficznych
potrzebach edukacyjnych,
realizacja wymagań i zaleceń
poradni pedagogicznej
Przygotowanie materiałów
merytorycznych dla nauczycieli
w zakresie pracy nauczyciela w
realizacji nowej podstawy
programowej

15.

„Planowanie kariery zawodowej
ucznia” w ramach OTK 2018

16.

Stop uzależnieniom
- profilaktyka w szkole

Ewa Nowak

konsultacje
co miesiąc

Ewa Nowak

październik

Ewa Nowak

I semestr
2018/ 2019

Ewa Nowak

cały rok
szkolny
2018/19

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli.
Uczniowie szkół powiatu wołowskiego
Izabela Michońska
Warsztaty prowadzone we współpracy
z Komendą Powiatową Policji i PSSE
w Wołowie Sierżant Marzena Pawlik,
mł. aspirant Piotr Andrusyna, Krystyna
Fesz-Chlebowska, Maria Lechocka,
Izabela Michońska
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zgodnie z
potrzebami

Wrzesień

17.

Cyberprzemoc,
środki psychoaktywne

18.

Trening pamięci, kreatywności,
koncentracji

19.

20.

21.

Ocenianie a motywowanie ucznia – na
podstawie szkolenia CODN „Profesor
XXI wieku – diagnostyka edukacyjna”
autorstwa
p.Teresy Kosiarek
a) elementy składowe oceny
b) błędy oceniania
c) etapy oceniania
d) metaprogramy
„Jak wzbudzić w uczniach pragnienie
uczenia się”
- motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
- uczeń w systemie motywacji
(preferencje sensoryczne, typy
inteligencji, style uczenia się)
- rola nauczyciela w motywowaniu
ucznia
- motywowanie ucznia szczególnie
uzdolnionego
- motywowanie ucznia mającego
trudności w nauce
- rola informacji zwrotnej w ocenianiu
Program wychowawczoprofilaktyczny

Warsztaty z uczniami odnośnie
bezpieczeństwa
Izabela Michońska
Sierżant Marzena Pawlik i mł. aspirant
Piotr Andrusyna z KPP Wołów

zgodnie
z
zapotrzebow.

Warsztaty- Izabela Michońska

listopad,
grudzień

Szkolenie rady pedagogicznej
Izabela Michońska

zgodnie
z zapotrzeb.

Szkolenie rady pedagogicznej
Izabela Michońska

zgodnie z
zapotrzeb.

Szkolenie rady pedagogicznej
Izabela Michońska

zgodnie z
zapotrzeb.

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek
Lp.

1.

Obszar sieci współpracy
i samokształcenia

I. Spotkanie Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli
Języka Polskiego i Historii

Temat/ prowadzący
TEMAT: Diagnoza potrzeb nauczycieli,
planowane konkursy, warsztaty i
projekty.
TEMAT: Edukacja regionalna i
patriotyczna - warsztaty wyjazdowe w
Brzózce. Barwne opowieści pana
Augustyna – niezwykłego kronikarza
i jego zbiorów z powiatu Sambor na
Kresach
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Termin

wrzesień 2018

2.

II. Spotkanie Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli
Języka Polskiego i Historii

3.

III. Spotkanie Sieci Współpracy i
\Samokształcenia Nauczycieli
Języka Polskiego i Historii

4.

IV. Spotkanie Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli
Języka Polskiego i Historii

5.

I Spotkanie Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli
Matematyki

6.

II Spotkanie Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli
Matematyki

7.

III Spotkanie Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli
Matematyki

8.

9.

10.

IV Spotkanie Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli
Matematyki
I Spotkanie Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli
Edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
II. Spotkanie Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli
Edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej

TEMAT: Prezentacja i omówienie
Raportu z egzaminów zewnętrznych w
powiecie wołowskim z 2018 roku.
TEMAT: Monitorowanie wdrażania
listopad 2018
podstawy programowej z języka
polskiego, historii i WOS-u – dobre
praktyki...
Egzamin po 8 klasie – prezentacja z CKE
TEMAT: Zaplanowanie działań
związanych z powiatowym konkursem
Historyczny spacer po powiecie
wołowskim cykl III
Opracowanie harmonogramu działań
oraz zakresu zadań w ramach konkurs
wiedzy o powiecie wołowskim:
luty 2019
Historyczny spacer po powiecie
wołowskim - cykl III.
I. etap konkursu : Znam historię Lubiąża
i jego okolic - konkurs wiedzy.
II. etap konkursu: Pod urokiem Lubiążagra miejska.
TEMAT: Dobre praktyki w zakresie
upowszechniania czytelnictwa i
rozwijania kompetencji czytelniczych
maj 2019
dzieci i młodzieży.
TEMAT: Podsumowanie pracy za rok
2018/2019. Ewaluacja i wnioski.
Diagnoza potrzeb. Przedstawienie planu
pracy sieci.
wrzesień 2018
Zenon Pędziwiatr
Platforma edukacyjna Moodle w pracy
nauczyciela. Zatwierdzenie regulaminu
Powiatowego Konkursu Matematycznego listopad 2018
dla Szkół Podstawowych. - Zenon
Pędziwiatr
Dynamiczna wizualizacja zagadnień
matematycznych z wykorzystaniem
marzec 2019
programu GeoGebra
Zenon Pędziwiatr
Podsumowanie pracy sieci
Zenon Pędziwiatr

czerwiec 2019

Diagnoza potrzeb. Przedstawienie planu
pracy sieci.
Dagmara Głuszczyńska

wrzesień 2018

Spotkanie zgodnie z wynikiem diagnozy
Dagmara Głuszczyńska

listopad 2018
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11.

12.

13.

14.

15.

III. Spotkanie Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli
Edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej
IV. Spotkanie Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli
Edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej

Spotkanie zgodnie z wynikiem diagnozy
Dagmara Głuszczyńska

marzec 2019

Podsumowanie pracy sieci
Dagmara Głuszczyńska

czerwiec 2019

Spotkanie organizacyjne w celu
diagnozy potrzeb edukacyjnych
nauczycieli.
Przedstawienie propozycji nowych
działań zgodnie z sugestiami nauczycieli.
- Powiatowy Konkursu Wiedzy
Przyrodniczej „Potyczki przyrodnicze”
-Konkurs fotograficzny „Cztery pory
roku
1.Barwy jesieni
2.Zimy sen.
3. Wiosenne przebudzenie.
4. Letnia eksplozja kolorów.
-Konkurs fotograficzny „Od kwitnienia
do owocu” .
Regina Kmicińska

wrzesień 2018

II. Spotkanie Sieci Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych

Bieżące monitorowanie i wdrażania
nowej podstawy programowej.
Przedstawienie wyników egzaminów
zewnętrznych gimnazjalnych i
maturalnych. / Regina Kmicińska

październiklistopad 2018

III. Spotkanie Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych

Podsumowanie
pracy dydaktycznej za I semestr
2018/2019.
Opracowanie harmonogramu zadań,
regulaminu I etapu konkursu
ekologicznego
Regina Kmicińska
II. etapu konkursu: Gra miejska Pod
urokiem Lubiąża
Regina Kmicińska we współpracy
z doradcami historii i j. polskiego.

I. Spotkanie Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych
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styczeń-luty
2019

16.

Lp.

1

2

3

4

5

6

IV. Spotkanie Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych

Obszar sieci współpracy
i samokształcenia
I.Spotkanie sieci współpracy i
samokształcenia języków obcych.
Diagnoza potrzeb. Edukacja
języków obcych – gry i zabawy z
kartami prezentacyjnymi
II. Spotkanie sieci współpracy i
samokształcenia języków obcych.
Wyniki egzaminów zewnętrznych
w pracy nauczyciela.
III.Spotkanie sieci współpracy i
samokształcenia języków obcych.
Monitorowanie nowej podstawy
programowej z języków obcych .
Organizacja konkursów
językowych
IV.Spotkanie sieci współpracy i
samokształcenia języków obcych
języków obcych.
Podsumowanie pracy sieci.
I.Spotkanie sieci współpracy i
samokształcenia nauczycieli
przedmiotów zawodowych
II.Spotkanie sieci współpracy i
samokształcenia przedmiotów
zawodowych. Organizacja Targów
Pracy i Targów Edukacyjnych.
Tydzień kariery zawodowej.

Podsumowanie rocznej pracy
dydaktycznej:
-Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci w
roku 2018/2019.
-Propozycje nowych zadań w roku
2019/2020.
-Wdrażanie nowej podstawy
programowej- uwagi nauczycieli,
spostrzeżenia, wnioski.
-Wymiana uwag na temat nowych
podręczników, zeszytów ćwiczeń
różnych wydawnictw, zwłaszcza w kl,V i
VIII
- Regina Kmicińska

maj- czerwiec
2019

Temat/ prowadzący

Termin

Ewa Nowak

wrzesień 2018

Ewa Nowak

listopad 2018

Ewa Nowak

marzec 2019

Ewa Nowak

czerwiec 2019

Diagnoza potrzeb, ustalenie działań
zawodowców na rok szkolny 2018/2019

wrzesień 2018r

Izabela Michońska

Izabela Michońska
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październik
2018

7

8

9

III.Spotkanie sieci współpracy i
samokształcenia przedmiotów
zaowodowych.
Konkursy powiatowe – spotkanie z
nauczycielami.

Izabela Michońska

styczeń 2019

IV. Spotkanie sieci współpracy i
samokształcenia przedmiotów
zawodowych. Przygotowanie
promocji szkół kształcących w
zawodach – warsztaty w III klasach
oddziałów gimnazjach i szkołach
podstawowych .

Izabela Michońska

marzec 2019

V.Spotkanie sieci współpracy i
samokształcenia przedmiotów
zawodowych. Podsumowanie
działań nauczycieli w sieci
zawodowców.

Izabela Michońska

czerwiec 2019

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Temat
Przepisy prawa oświatowego od
września 2018 roku. RODO w
szkole – jak zorganizować pracę
wychowawczą zgodnie z nowymi
wymogami?
Barwne opowieści pana Augustyna –
niezwykłego kronikarza i jego
zbiorów z powiatu Sambor na
Kresach.
Raportu z egzaminów zewnętrznych w
powiecie wołowskim z 2018 roku.
Monitorowanie wdrażania podstawy
programowej z języka polskiego,
historii i WOS-u – dobre praktyki.
Egzamin po 8 klasie – prezentacja z
CKE
Wolontariat w szkole – wymiana
doświadczeń, przykłady dobrych
praktyk.
Procedura organizacji wyjść
pozaszkolnych.
Odpowiedzialność prawna nauczyciela
w myśl przepisów RODO.

Forma/ prowadzący
Udostępnienie materiałów drogą
mailową
E. Książczyk
konsultacje grupowe – K. Fęglerska
E. Książczyk, D. Haller
I Sieć Humanistów - Warsztaty
wyjazdowe W Brzózce
E. Książczyk, D. Haller

Termin
wrzesień
2018-luty
2019

wrzesień 2018

II Sieć Humanistów
listopad 2018
E. Książczyk, D. Haller

Konsultacje grupowe
E. Książczyk, D. Haller
Szkolenie – ekspert zew.
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luty 2019
według
potrzeb

6.

7.

8.

9.

Pierwsi osadnicy i ich dokonania
Dowiedz się, co dziecko robi w
Internecie. Zagrożenia sieci.
Zapal znicz pamięci oraz Mogiłę
Pradziada Ocal od Zapomnienia.
Obserwacja lekcji otwartej, analiza
merytoryczna i metodyczna zajęć.
Rozpowszechnienie dolnośląskiej
akcji Mogiłę Pradziada… Warsztaty
dziennikarskie – obserwacja i
omówienie lekcji otwartej
z wykorzystaniem TI. Redagowanie
artykułów na temat akcji Zapal znicz
pamięci oraz Mogiłę Pradziada Ocal
od Zapomnienia.
Poznajemy sylwetki Polaków - rola i
wykorzystanie prezentacji
multimedialnej w pracy nauczyciela. prowadzenie i omówienie lekcji
otwartej. Orlęta Lwowskie
Śladami Sybiraków

10.

Przez Kresy do Niepodległości
Polska to nie tylko terytorium pamiętajmy o Kresach.

11.

W 100 rocznice odzyskania
Niepodległości przez PolskęPoznajemy sylwetki wybitnych
Polaków:
Józef Piłsudski
Józef Haller
Roman Stanisław Dmowski

Warsztaty wyjazdowe w Izbie Pamięci
w Brzegu Dolnym
H. Żak – Sybiraczka,
E. Książczyk, D. Haller,
Lekcja otwarta
A.Kopcza

LEKCJA OTWARTA
Rozwiązywanie bieżących problemów
metodycznych i merytorycznych.
E. Książczyk, D. Haller, R. Kawińska
G. Świczeniuk, Zb. Marzoch, A. Klim,
M. Bigus

LEKCJA OTWARTA
Prowadzenie przez doradcę otwartych
zajęć edukacyjnych dla
zainteresowanych nauczycieli.
E. Książczyk, D. Haller,
G. Świczeniuk, Z. Marzoch.
SESJE POPULARNONAUKOWE O
TEMATYCE KRESOWEJ W
SZKOŁACH.
Popularyzowanie w szkołach
informacji z warsztatów historycznych
odbytych przez doradców i
nauczycieli w lipcu 2018.
(wirtualna wycieczka do Lwowa,
recytacja Katechizmu Polskiego
Dziecka oraz utworów z kresowym
rodowodem)
E. Książczyk, D. Haller, R. Kmicińska
LEKCJA OTWARTA
Prowadzenie przez doradcę otwartych
zajęć edukacyjnych dla
zainteresowanych nauczycieli.
Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem. Konkurs dla
uczestników lekcji - uczniów
oraz dla chętnych nauczycieli, którzy
sami przeprowadzą lekcje na materiale
opracowanym w sieci.
E. Książczyk, D. Haller, R. Kawińska,
A. Gierko
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marzec 2019
według
potrzeb
placówek

październik –
listopad 2018

wrzesień 2018

wrzesień –
listopad 2018
oraz
cały rok

październik –
listopad 2018

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem – sieć współpracy

Rozwój umiejętności metodycznych –
szkolenia i lekcje otwarte
wzbogacające warsztat pracy
Poznajemy sylwetki Polaków.
Praca ze źródłem jako nieodzowne
elementy w procesie dydaktycznym.
Opracowanie prezentacji
multimedialnych, materiałów na
lekcje otwarte: krzyżówki i zadania
Konkursowe
Platforma edukacyjna Moodle w pracy
nauczyciela
Dynamiczna wizualizacja zagadnień
matematycznych z wykorzystaniem
programu GeoGebra
Praca w środowiskach
programistycznych Baltie i Scratch

18.

Tworzenie pytań oraz quizu w Moodle

19.

Cyfrowe bezpieczeństwo w szkołach

20.
21.
22.
23.

Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem z nauczycielami.
Opracowywanie materiałów.
Rozwiazywanie bieżących problemów
metodycznych i merytorycznych
Wykorzystanie środków
multimedialnych w pracy z małymi
dziećmi.
Dzielenie się wiedzą – Sieci
Współpracy

24.

Spotkania Sieci Współpracy i
Samokształcenia Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych.

25.

konsultacje - Otaczanie opieką
metodyczną początkujących
nauczycieli
przedmiotu.
Wsparcie nauczycieli w
rozwiązywaniu problemów
metodycznych

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
prowadzone przez doradców,
zaproszonego eksperta oraz
nauczycieli placówek powiatu
wołowskiego.
Tematy wynikłe z diagnozy potrzeb.
Umiejętności komunikacyjne jako
przepustka do zbudowania zaufania,
wzajemnej akceptacji i współpracy.
E. Książczyk, D. Haller

na bieżąco
podczas sieci
współpracy
humanistów
lekcje otwarte
na bieżąco

WARSZTATY – KONSULTACJE
GRUPOWE
E. Książczyk, D. Haller,
zainteresowani nauczyciele

terminy przed
ustalonymi
lekcjami
otwartymi

Szkolenie
Zenon Pędziwiatr

listopad styczeń

Warsztaty
Zenon Pędziwiatr

listopad - maj

Warsztaty
Zenon Pędziwiatr
Warsztaty
Zenon Pędziwiatr
Szkolenie online
Zenon Pędziwiatr

styczeń - maj

Konsultacje/ D.Głuszczyńska

rok szkolny

Konsultacje/ D.Głuszczyńska

rok szkolny

Zajęcia otwarte dla zainteresowanych
nauczycieli

w/g potrzeb

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla
zainteresowanych nauczycieli
Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem z nauczycielami
Opracowywanie materiałów
niezbędnych w realizacji
zaplanowanych działań
Pomoc w realizacji planu awansu
zawodowego, nie tylko nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych.
Rozwiązywanie bieżących problemów
metodycznych
i merytorycznych. Regina Kmicińska
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luty - maj
luty - maj

w/g
harmonogramu

rok szkolny

PODN,
w placówce
nauczyciela
na bieżąco

26.

Lekcje otwarte, Projekty edukacyjne w nauczaniu
przyrody.

27.

Warsztaty, lekcje otwarte
Zajęcia terenowe na przedmiotach
przyrodniczych.

28.

Warsztaty, lekcje otwarte
Wykorzystanie prezentacji
multimedialnej w pracy nauczyciela
przedmiotów przyrodniczych.

29.

Ocenianie kształtujące na lekcjach
przyrody

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

Tapping- technika wolności
emocjonalnej dla każdego
Nauczanie nieformalne- wyjdź z
uczniami na dwór
Udział w naradzie doradców
metodycznych dotyczącej raportu :
Analiza jakościowa wyników
egzaminacyjnych
Nowa podstawa programowa języków
obcych- monitorowanie
Nowa formuła sprawdzianu
ósmoklasisty- szkolenie

Prowadzenie lekcji otwartej dla
zainteresowanych nauczycieli.
spotkanie sieci
Obserwacja i omawianie zajęć
wg potrzeb
prowadzonych przez nauczycieli
Regina Kmicińska
Prowadzenie zajęć w terenie z
wykorzystaniem odpowiednich
pomocy dydaktycznych.
rok szkolny
- chętni nauczyciele przyrody, biologii
i geografii. Regina Kmicńska
Dzielenie się wiedzą i
doświadczeniem.
Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji
rok szkolny
koleżeńskich przez chętnych
nauczycieli w ramach dobrych praktyk
Warsztay-Ocenianie kształtujące na
lekcjach przyrody – czyli wiem, czego rok szkolny
i po co się uczę.
warsztaty/Ewa Nowak

wrzesień 2018

szkolenie / Ewa Nowak

październik
2018

narada / Ewa Nowak

październik
2018

Spotkanie / doradcy

rok szkolny

szkolenie / Ewa Nowak

I semestr roku
szkolnego
2018/19

Dlaczego CLIL jest sposobem na
Szkolenie / Ewa Nowak
sukces (Twój i Twoich uczniów!)
Bez podręcznika uczeń TIKawarsztaty z aplikacjami pomocnymi
warsztaty/Ewa Nowak
w pracy nauczyciela języków obcych
Warsztaty dla nauczycieli: Planowanie
kariery zawodowej ucznia w ramach
Izabela Michońska
OTK
1. mad mapping
Warsztaty „Trening pamięci,
2. metoda łańcuchowych skojarzeń
wspieranie kreatywnego myślenia”
3. ćwiczenia na kreatywność
Izabela Michońska
1.Podstawy treningu mózgu
Warsztaty dla nauczycieli
2. Utrzymywanie pamięci w formie
„Neurodydaktyka – nauka przyjazna
3.wspieranie rozwoju zdrowego
mózgowi”
umysłu
4.dieta i styl życia przyjazne mózgowi
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listopad 2017
II semestr
2018/19
październik
2018
grudzień 2018
styczeń 2019

40.

Prowokacyjne zachowania uczniów –
metoda konstruktywnej konfrontacji

Izabela Michońska

marzec 2019

41.

Gry i zabawy budujące klimat i
zaufanie w klasie

Warsztat: Aktywne metody poznania
się, budowania atmosfery wzajemnej
życzliwości i akceptacji. Ekspert
zewnętrzny/ Katarzyna Fęglerska

wrzesień/
październik
2018

Podejmowane działań innowacyjnych
Lp.

1.

2.

3.

4.

Temat
Edukacja regionalna i patriotyczna
Barwne opowieści pana Augustyna –
niezwykłego kronikarza i jego zbiorów
z powiatu Sambor na Kresach

Edukacja regionalna i patriotyczna
Pierwsi osadnicy i ich dokonania

GRA MIEJSKA : Historyczny spacer
po powiecie wołowskim - cykl IV.
Znam historię Lubiąża i jego okolic.
Pod urokiem Lubiąża
VI powiatowa akcja bookcrossingowa
Uwolnij książkę w powiecie
wołowskim.
Jak nie czytam, jak czytam

5.

Programowanie aplikacji mobilnych w
języku Java na platformie Android

6.

Centrum Wiedzy o Wodzie

7.

Gra miejska

8.

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Forma/ prowadzący
Termin
WARSZTATY WYJAZDOWE
W BRZÓZCE
Spotkanie z panem A. Czyżowiczem wrzesień 2018
strażnikiem pamięci. Pochodzi on
z miejscowości Sąsiadowice
w powiecie Sambor na Kresach,
z województwa lwowskiego.
WARSZTATY WYJAZDOWE W
IZBIE PAMIĘCI Spotkanie z
przedstawicielem Stowarzyszenia
Osadników Ziemi Dolnobrzeskiejmarzec 2018
panią Haliną Żak w Izbie Pamięci w
Brzegu Dolnym prowadzona przez
Stowarzyszenie Osadników Ziemi
Dolnobrzeskie + E. Książczyk, D.
Haller
Rozwijanie zainteresowań
Marzec regionalizmem. Budzenie poczucie
kwiecień przynależności do Małej Ojczyzny.
2019
E. Książczyk, D. Haller
Sprawozdanie z działań
bookcrossingowych na terenie powiatu
czerwiec 2019
wołowskiego. - E. Książczyk, D.
Haller
Warsztaty w formule telekonferencji
dla uczniów szkół
Styczeń - maj
ponadpodstawowych
Zenon Pędziwiatr
maj/ czerwiec
Zajęcia warsztatowe w Hydropolis.
2019
II. etap konkursu: Gra miejska Pod
urokiem Lubiąża
kwiecień- maj
Regina Kmicińska we współpracy z
2019
doradcami historii i j. polskiegoDanuta Haller, Ewa Książczyk
Warsztaty w szkołach dla rodziców
i wychowawców – Krystyna Adaśko
Wg potrzeb
trener ORE
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9.

II Powiatowy Festiwal Nauki

Kontynuacja realizacji kampanii
powiatowej „Bądź bezpieczny!
Dopalacze wypalają!

Prezentacja prac , pokaz doświadczeń
i eksperymentów przygotowanych
przez uczniów szkół powiatu
wołowskiego
Regina Kmicińska
W ramach kampanii:
1.Warsztaty z uczniami
2.Warsztaty z nauczycielami
3.Warsztaty z rodzicami
4.Konkurs dla uczniów

kwiecień/ maj
2019

Wg potrzeb

Organizacja konkursów i przedsięwzięć edukacyjnych
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Temat
Interdyscyplinarny Konkurs zDolny
Ślązaczek
zDolny Ślązak Gimnazjalista
blok matematyczno – fizyczny
zDolny Ślązak Gimnazjalista
blok przyrodniczy
zDolny Ślązak Gimnazjalista
blok humanistyczny
Powiatowy konkurs historyczny.
Historyczny spacer po powiecie
wołowskim - cykl IV.
Znam historię Lubiąża i jego okolic
Gra miejska Pod urokiem Lubiąża

Uczestnicy

Termin

Uczniowie szkół podstawowych
Katarzyna Fęglerska
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Katarzyna Fęglerska
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Katarzyna Fęglerska
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Katarzyna Fęglerska
Konkurs historyczny dwuetapowy dla
uczniów szkól podstawowych IV –
VIII Etap I: Znam historię Lubiąża i
jego okolic -konkurs wiedzy o
powiecie wołowskim
Etap II konkursu: Gra miejska Pod
urokiem Lubiąża D. Haller, E.
Książczyk, R. Kmicińska

Ustala
organizator
Ustala
organizator
Ustala
organizator
Ustala
organizator
marzec 2019

kwiecień 2019

Powiatowy konkurs historyczny.
W 100 rocznicę odzyskania
Niepodległości przez PolskęPoznajemy sylwetki wybitnych
Polaków:
Józef Piłsudski
Józef Haller
Roman Stanisław Dmowski

Konkurs historyczny.
dla uczniów szkól podstawowych IV
– VIII podczas lekcji otwartych oraz
dla chętnych nauczycieli, którzy sami
przeprowadza lekcje na materiale
opracowanym w sieci.
E. Ksiażczyk, D. Haller

październik –
listopad 2018

Przez Kresy do Niepodległości
Polska to nie tylko terytorium pamiętajmy o Kresach.

Sesje popularnonaukowe o tematyce
Kresowej w szkołach.
Popularyzowanie w szkołach
informacji z warsztatów
historycznych odbytych przez
doradców i nauczycieli w lipcu 2018.
(wirtualna wycieczka do Lwowa,
recytacja Katechizmu Polskiego
Dziecka oraz utworów z kresowym
rodowodem) E. Ksiażczyk, D. Haller,
R. Kmicińska

wrzesień –
listopad 2018
oraz
cały rok
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8.
9.
10
11.

XII Powiatowy Konkurs
Ortograficzny
Powiatowy konkurs informatyczny.
Mistrz klawiatury
Powiatowy Konkurs Matematyczny
dla Szkół Podstawowych

Ewa Książczyk

Powiatowy Konkurs Informatyczny
dla Szkół Podstawowych

12.

Powiatowy konkurs ekologiczny
Kreatywny Recycling

13.

Powiatowy konkurs fotograficzny
Cztery Pory Roku

14.

Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

styczeń 2019

Zenon Pędziwiatr

luty 2019

Zenon Pędziwiatr

marzec 2019

Zenon Pędziwiatr

maj 2019

Powiatowy Konkurs Ekologiczny
skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych. Najlepsze prace
zostaną zaprezentowane podczas II
etapu konkursu, udział finalistów w
grze miejskiej
Regina Kmicińska
Cztery Pory Roku konkurs skierowany
jest do uczniów kl.IV-VIII szkoły
podstawowej, kl.III gimnazjum i
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wystawa prac. Regina Kmicińska,
Konkurs skierowany jest do uczniów
wszystkich typów szkół. Zakres
tematyczny zgodny z podstawą
programową.

marzeckwiecień 2018

październik
2018
-czerwiec 2019

listopadgrudzień 2018

15.

II Powiatowy Festiwal Nauki
Rozwijanie i promowanie naukowej
postawy uczniów ich kreatywności,
samodzielności.

Prezentacja prac , pokaz doświadczeń
i eksperymentów przygotowanych
przez uczniów szkół powiatu
wołowskiego.
Regina Kmicińska, zainteresowani
nauczyciele

16.

X Powiatowy Konkurs PlastycznoJęzykowy- uczniowie klas I-III SP

Regulamin, harmonogram, arkusz
konkursowy, ewaluacja konkursu
Ewa Nowak

grudzień 2018

17.

X Powiatowy Konkurs Językowy
( uczniowie klas IV-VI SP; VII-VIII
SP i III gimnazjum; I-IV szkoły
średnie )

styczeńkwiecień 2019

18.

Powiatowy konkurs prewencyjny
„Bądź bezpieczny!

19.

X Powiatowy Konkurs „Jestem
świadomym konsumentem”

Regulamin, harmonogram, arkusz
konkursowy, ewaluacja konkursu ,
sprawozdanie z konkursu
Ewa Nowak
Izabela Michońska
Sierżant Marzena Pawlik
Maria Lechocka
Konkurs podnoszący świadomość
konsumencką uczniów
Izabela Michońska
Maria Lechocka – inspektor PSSE w
Wołowie
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maj- czerwiec
2019

01.12.201831.03.2019

styczeń –
marzec 2019

Konferencje i seminaria
Lp.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Temat
Konferencja inaugurująca
rok szkolny 2018/2019
w powiecie wołowskim

Grant Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty
Konferencja w ramach projektu
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
Grant Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty
Przez Kresy do niepodległości –
warsztaty historyczne.
W 100-rocznicę odzyskania
Niepodległości .
Wystawa pokonkursowa prac uczniów
klas I-III szkół podstawowych
VI Powiatowa Akcja Bookcrossingowa
Powiatowy Tydzień Kariery
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Kariery 2018
Narodowe Czytanie 2018 pod
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polski
Koncert kolęd i pastorałek.
Magia Kolęd i Pastorałek
w językach obcych.
XII Powiatowa Gala Laureata 2019

Wystawy prac dzieci i młodzieży
10. wyróżnionych w konkursach
przedmiotowych i artystycznych.

Forma/ odpowiedzialny

Termin

Inauguracja roku szkolnego
2018/2019
Uczestnicy: Dyrektorzy,
przedstawiciele JST, nauczyciele
Krystyna Adaśko
Katarzyna Fęglerska
Ekspert zewnętrzny

wrzesień 2018

Ekspert zewnętrzny- Joanna
Sakowska- autorka programu
Zespół projektowy

październik
2018

Konferencja podsumowująca grant
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty realizowanego przez Kuratorium
Oświaty we Wrocławiu
oraz PODN w Wołowie
K. Adaśko – dyrektor, K. Fęglerska –
koordynator ds szkoleń.
E. Książczyk; D.Haller

listopad 2018

Ewa Nowak

grudzień 2018

Ewa Książczyk,
Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie

cały rok

Krystyna Adaśko
Doradcy metodyczni
we współpracy z PPP,BP

Październik
2018

Krystyna Adaśko , Urszula BajewiczBiblioteka Pedagogiczna + PODN

Październik
2018

Krystyna Adaśko
Ewa Nowak
Katarzyna Fęglerska
Krystyna Adaśko
Katarzyna Fęglerska
Katarzyna Fęglerska/
doradcy metodyczni
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Grudzień 2018
Czerwiec 2019
Cały rok
szkolny

OFERTA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2018/201
Biblioteka jest otwarta dla czytelników:
poniedziałek
1100 - 1800
wtorek
1100 - 1800
środa
1100 - 1800
czwartek
1100 - 1800
piątek
1100 - 1800
sobota
900 - 1300
Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece Pedagogicznej w Wołowie
w roku szkolnym 2018/2019
URSZULA BAJEWICZ – kierownik biblioteki
JUSTYNA DROZD– nauczyciel bibliotekarz
Nowości w Bibliotece :
Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie
zachęca swoich czytelników do korzystania
z nowej formy udostępniania zbiorów
w czytelni internetowej
IBUK LIBRA
( ponad 2 tys. tytułów).
Serwis IBUK LIBRA umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty
Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Każdy użytkownik w sieci
biblioteki, po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/, otrzyma dostęp do książek
w ibuku.
Aby korzystać z oferty każdy nasz czytelnik powinien zgłosić się do Biblioteki Pedagogicznej
i odebrać numer PIN do zdalnego dostępu, aby mogli Państwo korzystać
z oferty z komputerów domowych. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z serwisu.
Aktualne informacje o działalności Biblioteki Pedagogicznej można znaleźć na stronie
PCEiPPP: www.wolowpce.pl w zakładce Biblioteka Pedagogiczna oraz na profilu biblioteki
istniejącym na Facebooku.

I.

Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy:

Lp.

Temat

Adresat

Prowadzący/
odpowiedzialny

Liczba
godzin

Termin

1.

„Gry terenowe i
literackie”

nauczyciele
bibliotekarze

Pracownik DBP
we Wrocławiu
/ Urszula Bajewicz

3

listopad
2017

2.

„Nauka w zgodzie ze
zdolnościami”

nauczyciele
bibliotekarze

Pracownik DBP
we Wrocławiu
/ Urszula Bajewicz

2,5

luty 2018

3.

„Kamishibai teatr
ilustracji- jak
pracować z tekstem”

nauczyciele
bibliotekarze

Pracownik DBP
we Wrocławiu
/ Urszula Bajewicz

3

kwiecień
2018
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II. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy
Planowane terminy spotkań :.
- 17 wrzesień – spotkanie inauguracyjne – diagnoza potrzeb nauczycieli bibliotekarzy
ze szkół powiatu wołowskiego.
- 5 grudzień – sieć merytoryczna- temat wynikający z diagnozy potrzeb nauczycieli
nauczycieli bibliotekarzy
- 11 marzec - sieć merytoryczna- temat wynikający z diagnozy potrzeb nauczycieli
nauczycieli bibliotekarzy
- 6 czerwiec –sieć wyjazdowa do jednej z bibliotek wrocławskich
III. Doradztwo indywidualne wspierające nauczycieli bibliotekarzy w zakresie
prac organizacyjno-technicznych, gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów
oraz organizacji warsztatu informacyjno-bibliograficznego.
IV. Lekcje biblioteczne z edukacji czytelniczej i medialnej ( propozycja tematów):
 Warsztat pracy umysłowej ucznia.
 Informacje – jak je znaleźć i wykorzystać ?
 W sieci - wady i zalety korzystania z Internetu.
 Prasa - rodzajem medium masowego.
 Reklama – jesteś za, czy przeciw?
 Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży.
 Serwisy społecznościowe jako nowa forma w rozwoju mediów.
 Uzależnieni od portali społecznościowych.
 Wyszukiwanie informacji o zbiorach w katalogach elektronicznych.
 Korzystamy z wydawnictw informacji bezpośredniej i pośredniej.
V.

Wyszukiwanie literatury przydatnej do matury - przyjmowanie grup
uczniowskich oraz pomoc indywidualna.

VI. Konkurs dla młodzieży szkolnej powiatu związany z patronem roku 2019.
VII. Zorganizowanie w bibliotece Powiatowego Tygodnia Kariery ( projekcje filmów
zawodoznawczych, rozwiązywanie testów, wystawa i zestaw bibliograficzny)
VIII. Włączenie się biblioteki do ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania,
odbywającej się pod patronatem pary prezydenckiej – w 2018 r. czytanie
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w powiecie wołowskim.
IX. Współorganizowanie Akcji Bookcrossingowej bookcrossingowego, czyli książek przekazywanych
zachęcić do czytania.
X.

przygotowanie kącika
nieodpłatnie, mających

Organizowanie spotkań autorskich z lokalnymi pisarzami, artystami,
ciekawymi postaciami życia społeczno-kulturalnego.

XI. Przygotowywanie do druku kolejnych numerów Biuletynu PCE i PPP –zespół
redakcyjny
XII. Zamieszczanie w Biuletynie Informacyjnym PCEiPPP publikacji nauczycielidające możliwość zaprezentowania swojego dorobku zawodowego. Mogą to być
konspekty lekcji, scenariusze imprez szkolnych, programy i inne artkuły z zakresu
wychowania i dydaktyki szkolnej.
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XIII. Prezentowanie na łamach Biuletynu Informacyjnego informacji o pracy Biblioteki
Pedagogicznej : nowych zakupach książkowych, prenumerowanych czasopismach,
sprawozdania z różnych form działalności biblioteki, tematyczne zestawienia
bibliograficzne itp.
XIV. Działalność wystawiennicza i popularyzatorska.
1.Przygotowywanie wystaw na następujące tematy:
 Rok 2018 – rokiem Harcerstwa
 Jan Paweł II- w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża
 Najwybitniejszy polski romantyk –w 220 r. urodzin Adama Mickiewicza
 Jak rozwijać kreatywność uczniów.
 Wspomnienie o Zygmuncie Krasińskim (w 160 r. śmierci)
 Mistyk Juliusz Słowacki - 170 r. śmierci
 Leonardo da Vinci –najwybitniejszy przedstawiciel Renesansu (500 r. śmierci)
 Polski James Dean - Marek Hłasko ( 50 r. śmierci)
2.Prezentowanie nowości wydawniczych.
PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2018/2019:
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i
kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 Zorganizowanie Akcji Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w
powiecie wołowskim.
 Prezentowanie wystawy pt.” W hołdzie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”.
 Zestawienie bibliograficzne pt. „ 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.
 Zakup nowości wydawniczych dotyczących wychowania do wartości i patriotyzmu.
 Linki do zasobów edukacyjnych- materiały do pobrania :
a. https://niepodlegla.gov.pl/
b. https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/
c. https://www.dbp.wroc.pl/.../1736-100-lecie-odzyskania-przez-polskeniepodleglosci
d. http://www.sp3.chojnice24.pl/cms_data/downloads//wychowaniedowartociartyku.
pdf
e. http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/olbrycht1.pdf
f. http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4315
2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie
rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 Zakup poradników dotyczących nowej podstawy programowej oraz książek
dla pedagogów podejmujących tematykę kreatywności uczniów.
 Wystawa pt. „Jak rozwijać kreatywność uczniów”.
 Linki do zasobów edukacyjnych- materiały do pobrania :
a. http:// www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356
b.http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowejpodpisana.html
c.http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/302149921-Nowa-podstawaprogramowa-dla-szkol---co-podpisala-minister-Zalewska.html#ap-3
d. https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6435
e. https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-ttachments
.../download.php?
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3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój
doradztwa zawodowego.


Ogólnopolski Tydzień Kariery - program edukacyjny obejmujący projekcje
filmów o tematyce zawodoznawczej, testy dla młodzieży, zestaw bibliograficzny ,
wystawę tematyczną.
 Emisje filmów o tematyce zawodoznawczej dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w ciągu całego roku szkolnego.
 Linki do zasobów edukacyjnych- materiały do pobrania :
a. http://www.koweziu.edu.pl/kz
b. http://www.koweziu.edu.pl/filmy
c. http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i
odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.


Lekcje z edukacji medialnej uczące zgodnego z prawem i bezpiecznego korzystania z
Internetu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych np. :
„Wyszukiwanie informacji o zbiorach w katalogach elektronicznych”; „Serwisy
społecznościowe jako nowa forma w rozwoju mediów”; „Uzależnienie od portali
społecznościowych”; „ W sieci - wady i zalety korzystania z Internetu”; ”Skąd się
bierze cyberprzemoc?”
 Zestawienie bibliograficzne pt. „Ochrona praw autorskich w Internecie”.
 Linki do zasobów edukacyjnych- materiały do pobrania :
a. https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i.../czym-jest-program-cyfrowaszkola.html
b. https://bg.uwb.edu.pl/download/bialystok_information_literacy_2009.pdf
c. https://www.ore.edu.pl/attachments/article/6244/Kompetencje_informatyczne_a_i
nformacyjne_artykul_P.Siuda.pdf
d. http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/2624porozmawiajmy-o-kompetencjach-informatycznych-ucznia-i-obywatela
e. http://bezpiecznyinternet.edu.pl/
f. https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/twoje-bezpieczenstwo-w-internecie/
g. http://www.saferinternet.pl/pl/materialy-dbi-do-pobrania
h. https://www.ore.edu.pl/bezpiecznaszkola/4323-bezpieczenstwo-w-siecie.
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PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE
W WOŁOWIE
W BRZEGU DOLNYM
OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
uwzględniająca kierunki polityki oświatowej państwa
na rok szkolny 2018/2019
1. Prelekcje, warsztaty rozwijające prospołeczne kompetencje uczniów.
2. Warsztaty psychoedukacjne, podnoszące kompetencje wychowawcze „Szkoła
dla rodziców i wychowawców” .
3. Warsztaty dla uczniów rozwijające umiejętność twórczego

i efektywnego

zdobywania wiedzy.
4. Prelekcje

dla

rodziców

dotyczące

sposobów

ochrony

dzieci

przed

niewłaściwym korzystaniem z Internetu i mediów społecznościowych.
5. Zajęcia psychoedukacje i warsztatowe dotyczące właściwego korzystania
z Internetu i mediów społecznościowych.
6. Prelekcje psychoedukacja dla rodziców ukierunkowane na poszerzanie wiedzy
o

zagrożeniach

płynących

z

niewłaściwego

korzystania

z Internetu i mediów społecznościowych.
7. Wspomaganie młodzieży w wyborze ścieżki edukacyjno – zawodowej
(diagnoza, badania przesiewowe).
8. Warsztaty

z

zakresu

orientacji

i

poradnictwa

zawodowego

dla młodzieży.
GODZINY PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W WOŁOWIE I W BRZEGU DOLNYM
Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie pracują zgodnie
z harmonogramem pracy obowiązującym w roku szkolnym 2018/2019. Terminy wizyt
ustalane są na wniosek rodzica i opiekuna prawnego zgodnie z obowiązującym
w roku szkolnym 2018/2019 harmonogramem pracy i zapisane są w księdze planowanej
pracy.
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE:
WYKAZ KADRY SPECJALISTÓW :
1. Małgorzata Klemens- pedagog
2. Małgorzata Tokarczyk-pedagog
3. Katarzyna Stróżyk- pedagog
4. Maria Buśko-Rola – psycholog
5. Alina Grejner- psycholog
6. Anna Derejczyk- psycholog
7. Alicja Stankiewicz- psycholog
8. Magdalena Zielinska- Stec- logopeda

1. OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W WOŁOWIE
na rok szkolny 2018/2019
DZIECI, RODZICE I NAUCZYCIELE
DIAGNOZA

Lp.

Temat

Adresat

1.

Ocena ogólnej sprawności
intelektualnej dzieci

uczniowie

2.

Ocena stopnia rozwoju funkcji
percepcyjno-motorycznych

dzieci w wieku
przedszkolnym
i szkolnym

3.

Specyficzne trudności w uczeniu się

uczniowie

4.

Ocena umiejętności szkolnych –
wykrywanie opóźnień dydaktycznych

uczniowie

5.

Diagnoza logopedyczna

6.

Diagnoza przyczyn trudności w nauce

dzieci w wieku
przedszkolnym
i szkolnym
dzieci w wieku
przedszkolnym
i szkolnym
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Prowadzący
Anna Derejczyk
Alina Grejner
Alicja Stankewicz
Maria Buśko-Rola
Małgorzata Klemens
Katarzyna Stróżyk
Małgorzata Tokarczyk
Alina Grejner
Małgorzata Tokarczyk
Alicja Stankiewicz
Katarzyna Stróżyk
Maria Buśko-Rola
Katarzyna Stróżyk
Małgorzata Klemens
Małgorzata Tokarczyk
Magdalena Zielińska- Stec

wszyscy pracownicy

Małgorzata Klemens
Anna Derejczyk
Magdalena Zielińska Stec
Anna Derejczyk
Alina Grejner
Alicja Stankiewicz
Maria Buśko-Rola

7.

Diagnoza ogólnego rozwoju
psychoruchowego

dzieci od 0 do 6 lat

8.

Diagnoza problemów emocjonalnych
i wychowawczych

dzieci i młodzież

9.

Diagnoza i doradztwo edukacyjno –
zawodowe

uczniowie gimnazjum
i młodzież
ponadgimnazjalna

Maria Buśko- Rola
Małgorzata Tokarczyk
Alina Grejner

10.

Diagnoza i wspieranie ucznia
w tworzeniu motywacji wewnętrznej do
osiągania wyższych wyników
edukacyjnych

uczniowie gimnazjum
i młodzież
ponadgimnazjalna

Maria Buśko- Rola
Małgorzata Tokarczyk
Małgorzata Klemens
Anna Derejczyk
Magdalena Zielińska Stec

11.

Diagnoza dojrzałości szkolnej

dzieci z kl. „0”

12.

Badania przesiewowe dojrzałości
szkolnej

dzieci z kl. „0”

13.

Diagnoza na potrzeby wydawania
orzeczeń i opinii

Dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym

Wszyscy pracownicy
poradni

14.

Diagnoza na potrzeby wydawania opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania

Dzieci do rozpoczęcia
nauki w szkole

Wszyscy pracownicy
poradni

Badania przesiewowe ryzyka
wystąpienia zaburzeń dyslektycznych–
ankieta SRD dla rodziców, uczniów
Przesiewowe badanie mowy
u dzieci rozpoczynających naukę w
szkole

rodzice dzieci
z kl. „0”- I- II, kl. III-IV
szkół podstawowych

Małgorzata Klemens
Katarzyna Stróżyk

dzieci z kl. „0”

Magdalena Zielińska-Stec

15.

16.

Małgorzata Klemens

Anna Derejczyk
Magdalena Zielińska Stec
Anna Derejczyk
Magdalena Zielińska Stec

17.

Przesiewowe badania rozwoju
psychoruchowego trzylatków

dzieci trzyletnie

18.

Przesiewowe badania zagrożenia
dysleksją czterolatków

dzieci czteroletnie

19.

Przesiewowe badania mowy dzieci 5 i 6
letnich

dzieci

Magdalena Zielińska Stec

Dzieci do trzech lat

Anna Derejczyk
Magdalena Zielińska-Stec

uczniowie

Alina Grejner
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko- Rola

20.

21.

Przesiewowe badania dzieci do 3 roku
życia w kierunku autyzmu

Predyspozycje zawodowe
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22.

Uzdolnienia, myślenie twórcze,
osobowość, zdolności specjalne

uczniowie

Alina Grejenr
Małgorzata Tokarczyk

23.

Badania przesiewowe sprawności
grafomotorycznej uczniów

uczniowie klas V-VIII
szkół podstawowych

Małgorzata Tokarczyk

24.

Badania przesiewowe uczniów w
zakresie umiejętności pisania

uczniowie klas V-VIII
szkół podstawowych

Małgorzata Tokarczyk

25.

Konsultacje postdiagnostyczne na
terenie placówki

rodzice, uczniowie

wszyscy pracownicy

WSPOMAGANIE DZIECI I MŁODZIEŻY
Lp.

Temat

Adresat

Prowadzący

Wczesne wspomaganie rozwoju małego
dziecka

dzieci posiadające
opinię o potrzebie
wczesnego
wspomaganiu rozwoju

Małgorzata Tokarczyk
Małgorzata Klemens
Anna Derejczyk
Maria Buśko-Rola
Magdalena ZielińskaStec
Katarzyna Stróżyk
Alicja Stankiewicz
Alina Grejner

2.

Wspieranie dzieci i młodzieży objętych
kształceniem specjalnym

uczniowie objęci
kształceniem na
podstawie orzeczenia
o potrzebie specjalnego

wszyscy pracownicy

3.

Wspieranie terapeutyczne dzieci
i młodzieży ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi

1.

4.
5.

6.

Wspomaganie rozwoju mowy
i umiejętności komunikacyjnych dziecka
Wspomaganie umiejętności
komunikacyjnych dziecka z wadą wzroku
Wspomaganie dzieci i młodzieży
z trudnościami adaptacyjnymi:
a) Zmiana środowiska, edukacyjnego
w tym wcześniejsze kształcenie za
granicą
b) Różnice kulturowe, uczniowie z
różnych kultur w szkole.

uczniowie

rodzice i zainteresowani
nauczyciele
rodzice i zainteresowani
nauczyciele

Uczniowie
rodzice
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Alina Grejner
Małgorzata Tokarczyk
Katarzyna Stróżyk
Alicja Stankiewicz
Maria Buśko-Rola
Magdalena ZielińskaStec
Małgorzata Klemens

wszyscy pracownicy

7.

8.

9.

Wspomaganie dzieci i młodzieży
z trudnościami w nauce czytania i pisania

dzieci i młodzież

Wspomaganie wychowawczej i
edukacyjnej funkcji szkoły i placówek,
rodziców.
Edukacja w zakresie zdrowia
psychicznego wśród dzieci i młodzieży,
rodziców i nauczycieli

dzieci, młodzież,
rodzice i nauczyciele

Wspomaganie dzieci i młodzieży z
ogólnymi trudnościami w nauce

dzieci i młodzież

10.

Wspomaganie dzieci i młodzieży w
wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej

dzieci i młodzież

11.

Wspieranie uzdolnień

uczniowie

Poradnictwo i instruktaż
w zakresie ogólnych trudności w nauce
Poradnictwo dotyczące problemów
wychowawczych, dydaktycznych i
rozwojowych dzieci

nauczyciele
rodzice

12.
13.

rodzice
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Małgorzata Tokarczyk
Małgorzata Klemens
Katarzyna Stróżyk
Alicja Stankiewicz
Alina Grejer
Maria Buśko-Rola

wszyscy pracownicy
poradni
Małgorzata Tokarczyk
Małgorzata Klemens
Alina Grejer
Anna Derejczyk
Katarzyna Stróżyk
Alicja Stankiewicz
Maria Buśko-Rola
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Alina Grejner
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Alina Grejner
Maria Buśko-Rola
Alicja Stankiewicz
Maria Buśko-Rola
Alicja Stankiewicz

PROWADZENIE TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ
DZIECI I MŁODZIEŻY
Lp.

1.

2.

Temat

Terapia w ramach Programu Wczesnego
Wspomagania Rozwoju

Adresat

Prowadzący

Małgorzata Tokarczyk
Anna Derejczyk
Małgorzata Klemens
dzieci objęte
Magdalena Zielińska –
Programem Wczesnego
Stec
Wspomagania Rozwoju
Katarzyna Stróżyk
Alicja Stankiewicz
Maria Buśko-Rola
Alina Grejner

Terapia psychologiczna, wsparcie
psychologiczne

dzieci i młodzież

Anna Derejczyk
Alina Grejenr
Alicja Stankiewicz
Maria Buśko-Rola
Małgorzata Klemens
Katarzyna Stróżyk
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Alicja Stankiewicz

3.

Terapia pedagogiczna

dzieci, młodzież

4.

Prowadzenie psychoterapii dzieci
i młodzieży

dzieci, młodzież

5.

Terapia logopedyczna

dzieci w wieku
przedszkolnym
i szkolnym

Magdalena Zielińska –
Stec

6.

Terapia pedagogiczna dla dzieci z
deficytami rozwojowymi

uczniowie kl. I-II szkół
podstawowych

Katarzyna Stróżyk

7.

Terapia pedagogiczna dla dzieci z
dysleksją

uczniowie

Katarzyna Stróżyk
Małgorzata Tokarczyk

8.

Terapia EEG Biofeedback

dzieci młodzież

Małgorzata Klemens

9.

Terapia dzieci i młodzieży z trudnościami
w nauce czytania i pisania

dzieci i młodzież

Małgorzata Tokarczyk
Małgorzata Klemens
Katarzyna Stróżyk

10.

Pomoc dzieciom
z trudnościami w nauce (dysleksja,
dysortografia, dysgrafia) oraz z różnego
rodzaju niepełnosprawnością,
nadpobudliwym psychoruchowo

uczniowie szkół
podstawowych

Małgorzata Tokarczyk
Katarzyna Stróżyk

11.

Terapia dzieci i młodzieży z ogólnymi
trudnościami w nauce

dzieci i młodzież

wszyscy pracownicy
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WARSZTATY
Lp.

Temat

Adresat

1.

„Kim chcę być w przyszłości”

wiek przedszkolny
i młodszy szkolny

2.

Preferencje zawodowe- moje uzdolnienia,
moje plany

VII-VIII klasa szkoły
podstawowej

Moje sposoby uczenia się (techniki, mapy
myśli)
Uczenie się zachowań asertywnych

VII-VIII klasa szkoły
podstawowej
VII-VIII klasa szkoły
podstawowej
Uczniowie gimnazjum

3.
4.
5.

6.

Poczucie własnej wartości
a autoprezentacja.
Stres egzaminacyjny- jak sobie z nim
radzić?

7.

Rozmowy kwalifikacyjne- rozmowa
z pracodawcą

8.

Wybór ścieżki edukacyjno- zawodowejjak podjąć właściwą decyzję.

Uczniowie ostatnich
klas szkół
podstawowych i
gimnazjum
Ostatnie klasy szkół
podstawowych,
ponadgimnazjalnych
Ostatnie klasy szkoły
podstawowej,
gimnazjum i liceum
Ostatnie klasy szkoły
podstawowej,
gimnazjum i liceum
Ostatnie klasy szkół
zawodowych

Sztuka komunikacji w procesie rekrutacji
9.
Metody poszukiwania zatrudnienia
10.

11.
13.
14.

Wizytówka przyszłego pracownika
(tworzenie dokumentów aplikacyjnych).

Maria Buśko-Rola
Małgorzata Tokarczyk
Alina Grejner
Maria Buśko-Rola
Małgorzata Tokarczyk
Alina Grejner
Maria Buśko-Rola
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Małgorzata Tokarczyk

uczniowie klasy IV
szkół podstawowych

Maria Buśko-Rola
Alina Grejner
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Alina Grejner
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Alina Grejner
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Alina Grejner
Małgorzata Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Alina Grejner
Małgorzat Tokarczyk
Maria Buśko-Rola
Alina Grejenr
Katarzyna Stróżyk
Alicja Stankiewicz

Ostatnie klasy szkół
zawodowych

Zachowania autodestruktywne wśród
dzieci i młodzieży
Twórcze myślenie – zajęcia warsztatowe

Prowadzący

Nauczyciele, rodzice

15.

„Ortografia inaczej” – warsztaty

uczniowie kl. II-IV
szkół podstawowych

Katarzyna Stróżyk
Alicja Stankiewicz

16.

„Poznajmy się” – warsztaty integracyjne

uczniowie klas I – II
szkół podstawowych

Anna Derejczyk
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17.

„Jak skutecznie się uczyć”

uczniowie klas IV
szkół podstawowych

Katarzyna Stróżyk

18.

Tworzenie pozytywnych relacji w
zespołach klasowych – warsztaty

19.

„Odkrywamy swoje talenty”

uczniowie klas IV
szkół podstawowych
uczniowie klas IV
szkół podstawowych

Katarzyna Stróżyk
Alicja Stankiewicz
Maria Buśko-Rola
Alicja Stankiewicz
Alina Grejner

20.

Ortografia inaczej – ćwiczenia dla uczniów
ze SPE

kl. V – VIII szkół
podstawowych

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Warsztaty: „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”

rodzice, nauczyciele
wychowawcy

Warsztaty „Jak gospodarować czasem”

uczniowie klas
IV-VI
uczniowie klas
IV-VI
uczniowie klas
IV-VI
uczniowie klas
IV-VI
uczniowie klas
IV-VI
uczniowie klas
IV-VI
uczniowie klas
IV-VI
uczniowie klas
IV-VI

Warsztaty „Rozpoznajemy i nazywamy
swoje uczucia”
Warsztaty „Agresja - jak reagować”
Warsztaty „Jak rozwiązywać konflikty”
Warsztaty „Co to znaczy i jak być
asertywnym”
Warsztaty „Poznajemy swoje mocne
strony”
Warsztaty „Stres - jak sobie z nim radzić”
Warsztaty „Odkrywamy swoje talenty”

Małgorzata Tokarczyk
Anna Derejczyk
Małgorzata Klemens
Maria Buśko Rola
Alicja Stankiewicz
Małgorzata Tokarczyk
Małgorzata Klemens
Anna Derejczyk
Alicja Stankiewicz
Anna Derejczyk
Alicja Stankiewicz
Anna Derejczyk
Alicja Stankiewicz
Anna Derejczyk
Alicja Stankiewicz
Anna Derejczyk
Alicja Stankiewicz
Anna Derejczyk
Alicja Stankiewicz
Anna Derejczyk
Alicja Stankiewicz
Anna Derejczyk
Alicja Stankiewicz

PRELEKCJE
Lp.
1.
2.

Temat
Pogadanka: Dojrzałość szkolna dzieci
6- letnich
Pogadanka: Czy moje dziecko mówi
poprawnie? Sposoby rozwijania mowy
podczas zabawy

Adresat

Prowadzący

rodzice

Małgorzata Klemens

rodzice

Magdalena ZielińskaStec

3.

Pogadanka: Etapy rozwoju mowy

rodzice, nauczyciele

4.

Pogadanka: Czy Twoje dziecko rozwija się
prawidłowo? Gdzie szukać pomocy?

Rodzice dzieci
trzyletnich
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Magdalena ZielińskaStec

Anna Derejczyk

5.

Pogadanka: wpływ postawy
wychowawczej rodziców na zachowania
agresywne dzieci
w wieku przedszkolnym

rodzice dzieci
trzyletnich

6.

Osobowość i myślenie twórcze

nauczyciele

7.

8.

9.

10.

nauczyciele

Zdolności specjalne
„Moje dziecko ma dysleksję”

rodzice, nauczyciele

Pogadanka: Psychomanipulacja w życiu
społecznym i w grupach o charakterze
psychomanipulacyjnym, zjawisko sekt
Mutyzm – dlaczego dziecko nie mówi ?

Anna Derejczyk

Alina Grejner
Maria Buśko- Rola
Alina Grejner
Maria Buśko- Rola
Katarzyna Stróżyk
Alicja Stankiewicz
Małgorzata Tokarczyk
Alina Grejner

rodzice, nauczyciele

Maria Buśko-Rola
Alina Grejner

rodzice, nauczyciele

Anna Derejczyk

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I INNYMI PLACÓWKAMI
Lp.

Temat

Adresat

Prowadzący

1.

Współpraca ze szkołami i placówkami
w rozpoznawaniu SPE
Współpraca przy opracowywaniu
i realizowaniu Indywidualnych
Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
Współpraca z placówkami oświatowymi
w zakresie realizacji zadań statutowych
poradni w kontekście niesienia pomocy
psychologiczno - pedagogicznej

nauczyciele

wszyscy pracownicy
poradni

nauczyciele

wszyscy pracownicy
poradni

2.

3.

4.

Wspieranie nauczycieli w pełnieniu roli
wychowawczej wobec uczniów

5.

Prowadzenie badań przesiewowych

6.

nauczyciele,
pedagodzy,
wychowawcy, terapeuci

Prowadzenie pogadanek i prelekcji
tematycznych podczas spotkań
pedagogizujących rodziców

wszyscy pracownicy
poradni

nauczyciele,
pedagodzy,
wychowawcy

wszyscy pracownicy
poradni

dzieci i młodzież

wszyscy pracownicy
poradni

nauczyciele, rodzice

wszyscy pracownicy
poradni

nauczyciele,
pedagodzy,
wychowawcy

wszyscy pracownicy
poradni

7.

Udział w radach pedagogicznych

8.

Działania w ramach interwencji
kryzysowej

dzieci i młodzież

wszyscy pracownicy
poradni

9.

Współpraca z placówkami działającymi
na rzecz dziecka i rodziny.

pracownicy placówek
i instytucji

wszyscy pracownicy
poradni
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SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Prowadzący

Sieci

Adresat

Sieć współpracy
i samokształcenia logopedów

Logopedzi

Sieć współpracy
i samokształcenia psychologów

Psycholodzy

Maria Buśko-Rola

Sieć współpracy
i samokształcenia pedagogów

Pedagodzy

Katarzyna Stróżyk

Magdalena Zielińska – Stec

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BRZEGU DOLNYM
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
WYKAZ KADRY SPECJALISTÓW:
1. Krystyna Adaśko- pedagog
2. Barbara Rajter-Tybińska – pedagog
3. Iwona Grabowiecka – pedagog
4. Ewa Stróżyk- psycholog
5. Barbara Bilewicz- Natkaniec- psycholog
6. Dorota Kasycz-Bejnar- logopeda

Dzieci, rodzice i nauczyciele
Diagnoza
Lp.

Temat

Adresat

Prowadzący

1.

Badanie - Skala Gotowości Szkolnej
dziecka 6-letniego

dzieci w wieku 6 lat

Krystyna Adaśko

2.

Diagnoza trudności dydaktycznych

uczniowie

Iwona Grabowiecka

uczniowie

wszyscy pracownicy

uczniowie kl. I-III

Iwona Grabowiecka

3.

4.

Diagnoza specyficznych
trudności w uczeniu się:
dysleksja, dysgrafia,
dysortografia, dyskalkulia
Ocena stopnia rozwoju funkcji
percepcyjno-motorycznych
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7.

Badania przesiewowe ryzyka wystąpienia
zaburzeń dyslektycznych – ankieta SDR
dla rodziców, uczniów
Badanie przesiewowe uczniów w zakresie
umiejętności czytania i pisania- uczniowie
kl. IV
Badanie przesiewowe sprawności
grafomotorycznej uczniów

8.

Badanie przesiewowe uczniów kl. V
w zakresie umiejętności arytmetycznych

5.

6.

rodzice dzieci z kl. IIII

Iwona Grabowiecka

uczniowie kl. IV szkół
podstawowych

Iwona Grabowiecka

uczniowie kl. III szkół
podstawowych

Iwona Grabowiecka

uczniowie kl. V szkół
podstawowych

Iwona Grabowiecka

9.

Badanie uzdolnień i zainteresowań

uczniowie

10.

Ocena ogólnej sprawności intelektualnej

uczniowie

11.

Ocena rozwoju emocjonalno-społecznego

uczniowie

12.

Diagnoza trudności wychowawczych

uczniowie

13.

Badanie poziomu rozwoju artykulacji

dzieci w wieku 4-6 lat

14.

Komputerowe przesiewowe badanie
słuchu wg programu „Słyszę”

15.

16.

17.

Barbara Bilewicz Natkaniec
Iwona Grabowiecka
Ewa Stróżyk
Barbara Bilewicz
Natkaniec
Ewa Stróżyk
Barbara Bilewicz
Natkaniec
Ewa Stróżyk
Barbara Bilewicz
Natkaniec
Dorota Kasycz-Bejnar

dzieci w wieku 5-6 lat
oraz z klas I

Dorota Kasycz-Bejnar

Komputerowe przesiewowe badanie
wzroku wg programu „Widzę”

uczniowie klas I szkół
podstawowych

Dorota Kasycz-Bejnar

Komputerowe przesiewowe badanie słuchu
wg programu „Słyszę”
i wzroku wg programu „Widzę”

uczniowie szkół
gimnazjalnych
(w tym MOS, MOW)
ponadgimnazjalnych

Dorota Kasycz-Bejnar

Konsultacje indywidualne,
postdiagnostyczne na terenie placówek

rodzice

18.

Badanie przesiewowe rozwoju poznawczego
dzieci w wieku 5-6 lat
i emocjonalnego dzieci

19

Diagnoza na potrzeby wydawania orzeczeń
i opinii
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Dzieci w wieku
przedszkolnym i
szkolnym

Dorota Kasycz-Bejnar
Barbara BilewiczNatkaniec
Iwona Grabowiecka
Ewa Stróżyk
Barbara RajterTybińska
Barbara BilewiczNatkaniec
Wszyscy pracownicy
poradni

Wspomaganie dzieci i młodzieży
Lp.

Temat

Adresat

Prowadzący

1.

Terapia logopedyczna

dzieci i młodzież

Dorota Kasycz-Bejnar

2.

Terapia pedagogiczna

dzieci i młodzież

Iwona Grabowiecka
Ewa Stróżyk
Barbara BilewiczNatkaniec
Barbara BilewiczNatkaniec
Dorota Kasycz-Bejnar
Iwona Grabowiecka

3.

Terapia psychologiczna

dzieci i młodzież

4.

Terapia dziecka w ramach Zespołu
Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Małego Dziecka

dzieci do rozpoczęcia
nauki w szkole

5.

Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi

uczniowie

Iwona Grabowiecka

6.

Treningi w czytaniu

uczniowie

Iwona Grabowiecka

7.

Ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej

uczniowie szkół
podstawowych

Iwona Grabowiecka

8.

Treningi ortograficzne

uczniowie

Iwona Grabowiecka

9.

Ćwiczenia kaligraficzne i grafomotoryczne

uczniowie

Iwona Grabowiecka

10.

Ćwiczenia umiejętności arytmetycznych

uczniowie kl. IV-VIII
szkół podstawowych

Iwona Grabowiecka

11.

Wspomaganie rozwoju emocjonalnospołecznego dziecka

uczniowie

12.

Terapia rodzin

rodziny

13.

Stymulowanie rozwoju poznawczego

uczniowie

14.

Treningi EEG-Biofedback

uczniowie
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Ewa Stróżyk
Barbara Bilewicz
Natkaniec
Ewa Stróżyk
Barbara Bilewicz
Natkaniec
Ewa Stróżyk
Barbara Bilewicz
Natkaniec
Iwona Grabowiecka
Dorota Kasycz-Bejnar

Konsultacje
Lp.
1.

2.

3.

Temat
Konsultacje dla nauczycieli w sprawie
uczniów; tworzenie IPET
Trudności szkolne, poradnictwo
edukacyjno-zawodowe/wybór kierunku
kształcenia
i zawodu; problemy zdrowotne dziecka
Instruktaż dla rodziców uczniów
z trudnościami w nauce

Adresat

Prowadzący

nauczyciele

wszyscy pracownicy
poradni

rodzice

Iwona Grabowiecka
Ewa Stróżyk

rodzice

Iwona Grabowiecka
Iwona Grabowiecka
Barbara RajterTybińska
Ewa Stróżyk

4.

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe

uczniowie kl. VII szkół
podstawowych,
kl. III gimnazjum,
i szkół
ponadpodstawowych

5.

Wspieranie wychowawczej roli rodzica

rodzice

6.

Poradnictwo logopedyczne

nauczyciele i rodzice

Ewa Stróżyk
Barbara Bilewicz
Natkaniec
Dorota Kasycz-Bejnar

Warsztaty
Lp.

Temat

Adresat

Prowadzący

1.

„Poznajemy zawody”

uczniowie kl. VI szkół
podstawowych

Iwona Grabowiecka

2.

„W jaki sposób dokonać wyboru kierunku
dalszego kształcenia ”

uczniowie kl. III
gimnazjum

Iwona Grabowiecka
Barbara RajterTybińska

rodzice, nauczyciele,
wychowawcy

Krystyna Adaśko

3.

Warsztaty: „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”

Prelekcje
Lp.

Temat

Adresat

Prowadzący

1.

„Dziecko ryzyka dysleksji w szkolediagnoza, objawy i sposoby pomocy”

rodzice dzieci kl. I- II
szkół podstawowych

Iwona Grabowiecka

2.

„Dojrzałość szkolna”

rodzice dzieci z klas „0”

Krystyna Adaśko

3.

„Specyficzne trudności w uczeniu
się matematyki-dyskalkulia”

4.

Problemy wieku dorastania

rodzice uczniów kl. V
szkół podstawowych
rodzice uczniów kl. VVIII
szkół podstawowych
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Iwona Grabowiecka
Ewa Stróżyk

5.

Wspieramy dziecko w przejściu do II etapu
edukacyjnego

rodzice uczniów kl. IV
szkół podstawowych

Ewa Stróżyk

6.

„Wpływ zaburzenia słyszenia na zdolność
opanowania przez dziecko wiadomości
i umiejętności szkolnych”

rodzice

Dorota Kasycz-Bejnar

7.

„Zaburzenia rozwoju mowy u dziecka
3- letniego”

rodzice

Dorota Kasycz-Bejnar

7.

„Zaburzenia rozwoju artykulacji u dziecka
w wieku przedszkolnym”

rodzice

Dorota Kasycz-Bejnar

8.

„Co zrobić by dziecko mówiło poprawnie”

rodzice

Dorota Kasycz-Bejnar

Współpraca ze szkołami i innymi placówkami
Lp.
1.
2.

3.
4.

Temat

Adresat

Prowadzący

nauczyciele

wszyscy pracownicy

Współpraca ze szkołami i placówkami
w rozpoznawaniu SPE
Współpraca przy opracowywaniu
i realizowaniu indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych
Współpraca z placówkami oświatowymi
w zakresie realizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

nauczyciele

wszyscy pracownicy
poradni

nauczyciele
pedagodzy
wychowawcy

wszyscy pracownicy
poradni

Prowadzenie badań przesiewowych

dzieci i młodzież

wszyscy pracownicy
poradni

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Sieci
Sieć współpracy
i samokształcenia
logopedów
Sieć współpracy
i samokształcenia
psychologów i pedagogów

Adresat

Prowadzący

Logopedzi
Miasta i Gminy Brzeg Dolny

Dorota Kasycz-Bejnar

Psycholodzy i Pedagodzy
Miasta i Gminy Brzeg Dolny

Ewa Stróżyk
Iwona Grabowiecka

PROGRAMY EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNO- PROFILAKTYCZNE
realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie i w Brzegu Dolnym:
1.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
2.
Ortograffiti
3.
Programy komputerowe do badań przesiewowych: „Mówię”
4.
Programy komputerowe do badań przesiewowych: „Słyszę”
5.
Programy komputerowe do badań przesiewowych: „Widzę”
6.
Badanie platformą zmysłów
7.
Program zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV-VI z trudnościami
w pisaniu.
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