KONCEPCJA PRACY
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w Busku – Zdroju

na lata 2019 – 2023

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2019 r. poz.
1481 i 1818).
 Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).
 Statut PODiDN w Busku – Zdroju.

Funkcjonowanie Ośrodka:
 PODiDN w Busku – Zdroju został utworzony 19.08.2002r (Uchwała Nr
XXXII/186/2002r Rady Powiatu z dnia 26.05.2002r). Działania Ośrodka
kierowane są do szkół i placówek objętych doradztwem metodycznym.

Celem działalności PODiDN w Busku – Zdroju jest:
1. Prowadzenie doradztwa metodycznego.
2. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w ich jakościowym rozwoju.
3. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej (szkoleniowej)
mającej na celu podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz kadry
kierowniczej.

Oferta edukacyjna PODiDN w Busku – Zdroju – opracowywana jest zgodnie
z Podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, zadaniami z zakresu
nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty oraz potrzebami
i oczekiwaniami w tym zakresie placówek oświatowych.

Misja PODiDN w Busku – Zdroju:
 Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest wspieranie szkół i placówek
oświatowych w systematycznym podnoszeniu jakości pracy zgodnie z ich
zdiagnozowanymi potrzebami.

Wizja PODiDN w Busku – Zdroju:
 PODiDN w Busku – Zdroju diagnozuje potrzeby środowiska oświatowego.
Zbierane są informacje dotyczące preferowanych form doskonalenia
zawodowego pochodzące od diagnozowanych szkół i placówek
oświatowych.
 Oferta edukacyjna i osiągnięcia placówek są prezentowane
i upowszechniane na stronie internetowej oraz w wydawanym przez
PODiDN w Busku – Zdroju Buskim Kwartalniku Edukacyjnym.
 Osoby korzystające z oferty PODiDN w Busku – Zdroju uzyskują wsparcie
mające na celu ich rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych.
 Podejmujemy inicjatywy wspierające szkoły i placówki oświatowe w ich
kompleksowym rozwoju. Nasze działania ukierunkowane są na aktualne
potrzeby placówek w zakresie doskonalenia zawodowego kadry
pedagogicznej.
 Nauczyciele doradcy metodyczni oraz nauczyciele konsultanci wspólnie
planują działania pedagogiczne w Ośrodku, rozwiązują bieżące problemy,
doskonalą metody i formy pracy oraz modyfikują je.
 Procesy edukacyjne przebiegające w placówce są monitorowane,
a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych
procesów.
 Na działalność edukacyjną Ośrodka korzystnie wpływa współpraca
PODiDN w Busku – Zdroju z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym oraz uczelniami wyższymi.
 W celu zapewnienia wysokiej jakości zadań realizowanych przez PODiDN
w Busku – Zdroju podejmowane są skuteczne działania mające na celu
zapewnienie odpowiednich warunków podczas prowadzonych szkoleń
min. poprzez nowoczesny sprzęt multimedialny, audiowizualny, fachową
literaturę oraz pomoce dydaktyczne.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA:
 Diagnozowanie potrzeb kadry kierowniczej, nauczycieli oraz placówek
oświatowych w zakresie doskonalenia zawodowego ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dotyczących doradztwa metodycznego.
 Podejmowanie działań wspierających funkcjonowanie i rozwój placówek
oświatowych.
 Wspieranie nauczycieli zatrudnionych w różnych typach placówek
oświatowych na różnym poziomie edukacyjnym.
 Realizacja działań związanych z rozwojem zawodowym kadry
pedagogicznej.
 Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji.
 Współpraca kadry Ośrodka (nauczycieli doradców metodycznych
i nauczycieli konsultantów) w zakresie podejmowania działań
zwiększających efektywność wsparcia udzielanego nauczycielom i kadrze
kierowniczej oraz szkołom i placówkom jako instytucjom oświatowym.
 Prezentowanie i upowszechnianie informacji dotyczących oferty
edukacyjnej i osiągnięć PODiDN w Busku – Zdroju.
 Upowszechnianie osiągnięć szkół i placówek współpracujących
z Ośrodkiem.
 Organizowanie powiatowych konkursów dla dzieci i młodzieży
wspierających ich uzdolnienia i talenty.
 Budowanie potencjału kadry PODiDN w Busku – Zdroju.
 Zapewnianie sprawnego rozwoju placówki poprzez efektywne
zarządzanie.
 Modernizowanie i wzbogacanie bazy dydaktycznej Ośrodka.

Zadania PODIDN w Busku – Zdroju realizowane będą min. poprzez:







prowadzenie:
Szkoleń rad pedagogicznych.
Szkolenia dla kadry kierowniczej.
Warsztatów metodycznych.
Konferencji metodycznych i problemowych.
Kursów kwalifikacyjnych.
Kursów doskonalących.













Kursów komputerowych.
Studiów podyplomowych (we współpracy z uczelniami wyższymi).
Warsztatów artystycznych.
Szkoleń dla rodziców.
Szkoleń e-learningowych.
Szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Szkoleń z zakresu BHP.
Konsultacji indywidualnych.
Konsultacji zbiorowych.
Lekcji otwartych.
Innych.
Udział w różnych przedsięwzięciach edukacyjnych na szczeblu lokalnym
i wojewódzkim.

Adresatami działań PODiDN w Busku – Zdroju są:






Kadra kierownicza placówek oświatowych.
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy itp.
Inni pracownicy oświaty.
Rodzice uczniów.
Uczniowie.

