Zat^cznik do pisma nr ZS-SD/0301/...*^../14/MO
z dnia M oQ- -. grudnia 2014 r.
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Plan dziatalnosci O s r o d k a Rozwoju Edukacji na rok

Miemiki qkre^lajqce<stopieh realjzacji celli
lib

Gel,

planowanal
warlqscdbj
^osi^gni^cia<na
koriiec'26l5ir..
4.

'1.
1.

Zwl^kszeriie
bez piecze nstwa
w szkoiach i
placbwkach
sytemu oswiaty
poprzez
ograniczenie
poziomu agresji i
przemocy

1) Liczba.uczestnik6w form
doskonalenia w zakresie
profilaktyki agresji i przemocy w
szkole,
2) Liczba materiatow i publikacji w
zakresie. profilaktyki agresji i
przemocy w szkole

1) Procent wskazah miejsc dia
nieletnich w M O W 1 M O S
wydanych zgodnie z procedura
okre^long w przepisach prawa
2) Liczba opracowan / raport6w
2.

1 Ksztaftowanie
pozytywnych
nawykow
zywieniowych
wirod dzieci i

1) Liczba uczestnikow spotkah
informacyjno-edukacyjnych nt.
zapewniania warunk6w
sprzyjajqcych ksztaltowaniu
zdrowych nawykow zywieniowych

^ Rozporzqdzenie MEN z dnia 27 grudnia 2011 r. (Dz. U. 296, poz. 1755)

1) 560
2) 5

3) 100
4) 2.

1) 220
2) 2

2015

1.
Najwazniejszeizadania^

celU

pdhiesienie
doTdokiimeritui
o^ charakterze)
strategicznym
6;

Zorganizowanie i przeprowadzenie r6znych form
doskonalenia zawodowego nauczycleli i
specjalist6w w zakresje profilaktyki agresji i
przemocy w szkole, metod post^powania w
sytuacjach problemowych oraz poprawy
bezpieczehstwa; opracowanie i
upowszechnienie material6w metodycznych i
publikacji w zakresie profilaktyki agresji i
przemocy w sizkole
Prowadzenie centralnego systemu wskazywania
miejsc dIa nieletnich w mtodziezowych
oSrodkach wychowawczych (MOW) 1
mtodziezowych o^rodkach socjoterapii (MOS)
Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkah
informacyjno - edukacyjnych w zakresie
zapewniania srodowiska szkolnego
sprzyjaj^cego ksztattowaniu zdrowych nawykbw
Zywieniowych, skierowanych do kadry

Strategia Rozwoju
kapitalu Ludzkiego
2020;
Strategia Rozwoju
Kapitafu
Spolecznego 2020.
Dtugookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju. Polska 2030;
Strategia Rozwoju
Kraju 2020. Aktywne
spoteczehstwo.
Perspektywa
uczenia si? przez
cate zycie.

mtodziezy
szkolnej

2) Liczba opracowah, publikacji I
program6w w zakresie
zapewnianla warunk6w
sprzyjaj^cych ksztartowaniu
zdrowych nawyk6w zywieniowych

pedagogicznej szk6t i plac6wek oraz jednostek
samorzqdu terytorialnego; upowszechnlenie
materialow informacyjno-edukacyjnch.

1) Liczba materiat6w informacyjno
edukacyjnych
2) Liczba uczestnik6w form
informacyjno-edukacyjnych
dotycz^cych programu Szkofa
Promuj^ca Zdrowie
3.

Podnoszenie
jakosci oraz
efektywnosci
ksztatcenia
i wychowania
w tym ksztatcenia
matematycznego

1) Liczba udost^pnionych eppdr^cznik6w z zakresu
ksztalcenia ogolnego
2) Liczba udostf pnionych material6w
dodatkowych z zakresu ksztalcenia
ogolnego
1) Liczba nauczycieli i dyrektorow
szkoJ uczestnicz^cych w
szkoleniach w zakresie planowania
i ewaluacjl pracy dydaktycznej,
monitorowania wewn^trznego
realizacji podstawy programowej,
oceniania wspieraj^cego i
stosowania TIK w nauczaniu
przedmiotowynn,
2) Liczba nauczycieli uczestniczqcych
w module szkolenia nt. planowania
i ewaluacjl pracy dydaktycznej na I
etapie edukacyjnym ze
szczegdinym uwzgl^dnieniem
edukacji matematycznej
3) Liczba raportow z monitorowania
realizacji podstawy programowej

1) 2
2) 180

1) 62
2) 2500

1) 5200
2) 300
3) 1

Opracowanie materiatow oraz organizacja i
przeprowadzenie spotkah informacyjno edukacyjnych promuj^cych id^ programu
Szkofa Promujqca Zdrowie

Opracowanie i udost^pnienie bezplatnych epodr^cznikow i zasolDow edukacyjnych z
zakresu ksztafcenia og6lnego, w t y m ksztalcenia
matematycznego, na platformie edukacyjnej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleh dia
dyrektor6w szkol i nauczycieli w zakresie
planowania i ewaluacji pracy dydaktycznej,
monitorowania wewn^trznego realizacji
podstawy programowej, oceniania
wspieraj^cego i stosowania TIK w nauczaniu
przedmiotowym, z uwzgl^dnieniem edukacji
matematycznej na I etapie ksztalcenia.
Opracowanie raportu.

ksztalcenia og6lnego
1) Liczba opracowanych i
upowszechnionych innowacyjnych
programow nauczania w zakresie
przedsi^biorczoSci, przedmiotow
matematyczno-przyrodniczych i
technicznych
2) Liczba opracowanych i wdrozonych
innowacyjnych programow
nauczania w zakresie edukacji
wczesnoszkolnej
Liczba uczniow, ktorzy zakohcz^
udzlat w ponadregionalhych
programach rozwijania kompetencji
kluczowych

Liczba wizytatordw, dyrektorow
szk6f/plac6wek i nauczycieli, ktorzy
podnieSli swoje kompetencje
w zakresie realizowania zadah
w nadzorze pedagogicznym

1) Liczba przedstawicieli jednostek
samorz^du terytorialnego
przeszkolonych w zakresie nowych
rozwi^zah systemowych
dotycz^cych zarz^dzania i
finansowania o^wiaty
2) Liczba opracowah, publikacji,
poradnik6w dIa samorz^dowcow
1) Liczba os6b uczestnicz^cych w
spotkaniach konsultacyjnoinformacyjnych dIa dyrektordw

1) 5
2) 30

Opracowanie 1 pilotazowe wdrozenie
innowacyjnych program6w, materialow
dydaktycznych i metod ksztalcenia dotyczqcych
m.in, ksztalcenia w zakresie nauk
matematycznych, przyrodniczych i technicznych
oraz przedsi^biorczoSci

2200

Realizowanie.ponadregionalnych programow
rozwijania umiej^tnosci uczniow w zakresie
kompetencji;kluczowych, ze szczegolnym
uwzgl^dnieniem technologii informacyjnokomuniitacyjnych (ICT), j^zykow obcych,
przedsi^biorczosci, nauk przyrodniczomatematycznych

5150

Zorganizowanie i przeprowadzenie rdznych
form doskonalenia zawodowego dIa wizytatorow,
dyrektorbw szkot/placowek i nauczycieli w
zakresie wzmocnienia efektywnosci systemu
nadzoru pedagogicznego

1) 2800

Zorganizowanie i przeprowadzenie form
doskonalenia zawodowego dIa pracownikow
jednostek samorz^du terytorialnego w zakresie
nowych rozwiqzah systemowych dotycz^cych
zarz^dzania 1 finansowania o^wiaty;
opracowanie i upowszechnlenie opracowahj
publikacji dIa pracownikow jst

2) 4

1) 120

Opracowanie i weryfikacja nowych rozwiqzah w
zakresie ksztalcenia, rozwoju i wsparcia kadry

szk6l/plac6wek
2) Liczba os6b uczestnicz^cych w
weryfikacji wypracowanych w
projekcie rozwi^zah w zakresie
ksztabenia i doskonalenia
dyrektorow szk6t/plac6wek

1) Liczba opracowan, programow i
publikacji wspieraj^cych rozwoj
kpmpetencji zawpdowych
nauczycieli i specjaiist6w w
szkoiach i plac6wkach
2) Liczba uczestnik6w form
doskonalenia zawodowego

1) Liczba os6b przeszkolonych w
zakresie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli
2) Liczba uczestnikow spotkah
informacyjnych dotyczqcych
zmodernizowanego sytemu
doskonalenia nauczycieli
3) Liczba szk6t obj^tych pilotazem w
zakresie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli
jako elementu wsparcia
4) Liczba przedszkoli obj^tych
pilotazem w zakresie
zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli jako
elementu wsparcia

kierowniczej szk6t/plac6wek

Opracowanie i upowszechnianie publikacji i
programow wspieraj^cych rozw6j kompetencji
zawodowych nauczycieli i specjalistow w
szkoiach i plac6wkach.
1) 36
2) 5090

Przygotowanie i przeprowadzenie rbznych form
doskonalenia sluz^cych wsparciu placowek
doskonalenia nauczycieli, poradni
psycholpgiczno-pedagogicznych i bibliotek
pedagoglcznych w realizacji zadari zwi^zanych
z podnoszeniem jakosci ksztalcenia i
wychowania w szkoiach i placowkach.
Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleh i
spotkah informacyjnych w zakresie
zmodernizowanego systemu doskonalenia
nauczycieli.

Przeprowadzenie w szkoiach i przedszkolach
pilotazy w zakresie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli.

Liczba nauczycieli j^zyk6w obcych,
kt6rzy wzi^li udzial w sieciach
wsp6lpracy i samoksztalcenia

I 2000

Liczba opracowanych narz^dzi
diagnostycznych i material6w
metodycznych wspomagaj^cych
proces rozpoznawania predyspozycji i
zainteresowah.zawodowych uczniow
1) Liczba szkdi.wyzszych oraz
kolegidw nauczycielskich, ktore
realizujq nowy prograni praktyk
pedagogicznych
2) Liczba szkdl wyzszych ktore
otrzymuj^ dofinansowanie dna
prowadzenie nowego typu studiow
podyplomowych przygotbwuj^cych
do wykonywania zawodu
nauczyciela

Organizacja i prowadzenie sieci wspolpracy i
samoksztalcenia dIa nauczycieli j^zykdw
obcych na I, II i III etapie edukacyjnym
Opracowanie narz^dzi diagnostycznych i
materialow metodycznych wspomagajqcych
proces rozpoznawania predyspozycji i
zainteresowah zawodowych uczniow w zakresie
doradztwa zawodowego

Przygotowanie wybranych szkol wyzszych I
kolegidw nauczycielskich do realizacji praktyk
przez student6w przygotowywanych do
wykonywania zawodu nauczyciela;
1) 17
2) 1
3)

3) Liczba nauczycieli ksztalcenia
zawodowego oraz instruktor6w
praktycznej nauki zawodu, ktdrzy
uczestniczylLw trwaj^cych co
najmniej dwa tygodnie stazach I
praktykach w przedsieblorstwach
o p r a c o w a n i e : M a r z e n n a Owczarz na podstawie informacji z komorek organizacyjnych

500

Dofinansowanie nowego typu studiow
podyplomowych przygotowuj^cych do zawodu
nauczyciela przedmiotow zawodowych.
Opracowanie i pilotazowe wdrozenie
programdw doskonalenia zawodowego w
przedsi^biorstwach dIa nauczycieli ksztalcenia
zawodowego i instruktordw praktycznej nauki
zawodu..

