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Planowanie oferty edukacyjnej 
 

 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2018/2019 

 Zadania zawarte w Lubuskim Planie Działań na 
Rzecz Zatrudnienia na rok 2018 

 Statut Ośrodka 

 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w latach 
2017 – 2022 

 Potrzeby edukacyjne dyrektorów i nauczycieli 
szkół/placówek oświatowych 
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Potrzeby edukacyjne 

 

 Znajomość podstawy programowej w kontekście 
realizacji procesu edukacyjnego i egzaminów 
zewnętrznych 

 Tworzenie szkolnego środowiska sprzyjającego 
uczeniu się i wspierającego rozwój uczniów 

 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

 Wzmocnienie wychowawczo-opiekuńczej roli 
szkoły/placówki 

 Przywództwo edukacyjne 
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Oferta edukacyjna Ośrodka 
 

 Formy doskonalenia zawodowego dyrektorów         
i nauczycieli szkół/ placówek oświatowych 

 Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne              
i nadające uprawnienia 

 Międzyszkolna diagnoza osiągnięć uczniów 

 Akademia Językowa 

 Konferencje 
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Oferta dla dyrektorów szkół/placówek 
 

 17 form doskonalenia z zakresu zarządzania,        
w tym 6 finansowanych w ramach grantów LKO 

 Dyrektor szkoły jako przywódca. Skuteczny 
nadzór pedagogiczny ze szczególnym 
uwzględnieniem monitorowania jako nowej 
formy nadzoru 

 Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania 
i odpowiedzialność dyrektora oraz nauczyciela 
w oparciu o regulacje prawne 

 Nauczyciel na drodze awansu zawodowego 
w kontekście wprowadzanych zmian prawnych 



Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Chopina 15 A, 65-031 Zielona Góra 

tel. (68) 328 64 20, fax. (68) 328 64 24, poczta@odn.zgora.pl, www.odn.zgora.pl 

Oferta dla dyrektorów szkół/placówek 
 

 Sztuka mediacji – jak rozwiązywać konflikty 
w relacji: uczeń – uczeń, nauczyciel – 
nauczyciel, uczeń – nauczyciel, dyrektor – 
nauczyciel 

 Skuteczna realizacja zaleceń zawartych 
w orzeczeniach i opiniach poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

 Organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w placówce oświatowej 
w kontekście wprowadzanych zmian prawnych 
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Oferta dla dyrektorów szkół/placówek 
 

 konsultacje w zakresie zarządzania szkołą 

 konsultacje prawne 

 Aneta Bełżecka, radca prawny                 

 kontakt: prawnik@odn.zgora.pl  

 pakiet startowy dla nowo powołanych dyrektorów 

  Renata Kołkowska – Pracownia Zarządzania 

  kontakt: r.kolkowska@odn.zgora.pl  

mailto:prawnik@odn.zgora.pl
mailto:r.kolkowska@odn.zgora.pl
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Oferta dla dyrektorów szkół/placówek 
 

 Międzyszkolna diagnoza osiągnięć uczniów,     

termin badań – maj 2019 r. 

 klasa III – edukacja wczesnoszkolna  

 klasa III – języki: angielski i niemiecki 

 klasa VII – język polski 

 klasa VII – matematyka 

 klasa VII – języki: angielski i niemiecki 
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Oferta dla dyrektorów szkół/placówek 
 

 50 form doskonalenia możliwych do zrealizowania 
na terenie szkoły 

 28  form doskonalenia w zakresie realizacji 
kierunków polityki oświatowej państwa 

 sieci współpracy i samokształcenia 

 dla nauczycieli realizujących nową podstawę 
programową etyki i /lub filozofii 

 dla nauczycieli stosujących eksperymenty 
w nauczaniu 

 dla nauczycieli realizujących podstawę 
programową EdB 
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Oferta dla dyrektorów szkół/placówek 
 

 kompleksowe i obszarowe wspomagane pracy 
szkoły 

 Motywowanie uczniów do uczenia się 

 Warsztat pracy wychowawcy klasy 

 Od podstawy programowej do egzaminu 
zawodowego 

 Język obcy w przedszkolu 

 Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej 

 Rozwój kompetencji kluczowych 
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Oferta dla dyrektorów szkół/placówek 
 

 

 Obserwacje zajęć prowadzonych  
w szkole/ placówce 

 

 Katarzyna Dąbrowa – Pracownia Zarządzania 

 kontakt: k.dabrowa@odn.zgora.pl 
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Oferta dla nauczycieli szkół/placówek 
 

 150 form doskonalenia: szkolenia, warsztaty, 
seminaria projektowe, konferencje metodyczne,     
w tym 15 finansowanych w ramach grantów LKO 

 konsultacje z obszarów:  

 wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej,  

 kształcenia ogólnego i zawodowego,  

 Wychowania, profilaktyki i opieki,  

 rozwoju osobowego nauczyciela 

 Akademia Językowa - kursy języków obcych na 
różnych poziomach zaawansowania 
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Oferta dla nauczycieli szkół/placówek 
 

 Studia podyplomowe Integracja sensoryczna       
organizowane we współpracy z Kujawsko-Pomorską 
Szkołą Wyższą w Bydgoszczy  

 Kursy kwalifikacyjne  

 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 
oświatą 

 Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka 
angielskiego 
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Oferta dla nauczycieli szkół/placówek 
 

 kursy nadające uprawnienia: 

 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy; 

 Kurs wychowawców wypoczynku wg programu 
MEN; 

 Kurs dla kierowników wypoczynku wg programu 
MEN; 

 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych 
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Oferta dla nauczycieli szkół/placówek 
 

 konferencje 

 Falochron jako środowiskowy program 
wychowawczo-profilaktyczny do realizacji 
w szkołach i placówkach 

 20-lecie „Szkoły dla rodziców i wychowawców      
w województwie lubuskim” 

 Skuteczne nauczanie języków obcych w oparciu 
o wymagania podstawy programowej 

 Przemysł 4.0, czyli jak może się zmienić 
kształcenie zawodowe i rynek pracy 

 dla nauczycieli języka polskiego 

 dla nauczycieli matematyki 
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Dziękuję za uwagę 
 

Lidia Bugiera 

dyrektor  

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Zielonej Górze 


