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RAPORT
Z DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH
I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK
I. Podstawa prawna:
 art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U.
z 2013 r.: poz. 596, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072),
 art. 70a ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. ,
poz. 191; z 2015 r. poz. 357);
 § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46,
poz. 430);
 uchwała XLIII/793/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok.(DZ. Urz. Woj.
Łódź. z 2014r. poz. 456).
Dofinansowaniem zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia
zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. 2002 Nr 46, poz. 430),
objęte są:
1. Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia
wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz
podróży służbowych doradców metodycznych.
2. Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.
3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
4. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form
doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych w Województwie
Łódzkim.
5. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki.
6. Szkolenie rad pedagogicznych.
7. Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli.
8. Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki.
Koszty
przejazdów
oraz
zakwaterowania
i
wyżywienia
nauczycieli,
którzy
na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki

9. uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności
uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
II. Przyznane środki i ich podział
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014, dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Samorząd Województwa Łódzkiego został przyjęty uchwałą Nr 198/14 Zarządu
Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r. W dniu 17 czerwca 2014 r. uchwałą
Nr 727/14 Zarządu Województwa Łódzkiego dokonano nowelizacji uchwały Nr 198/14, która
polegała na dokonaniu stosownych zmian związanych z uruchomieniem nowej placówki
z dniem 1 lipca 2014 r. na mocy uchwały Nr XLV/844/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji
Zawodowych w Zgierzu oraz w związku ze zmianą nazwy Zespołu Szkół Specjalnych
w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce na mocy uchwały Nr XLV/822/14 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 r. Kolejna zmiana, której dokonano uchwałą Nr 961/14
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 sierpnia 2014 r. dotyczyła niewykorzystania
przez Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu oraz Bursę Samorządu Województwa Łódzkiego
w Łodzi środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Niewykorzystane środki
w wysokości 3.772 zł zostały przekazane Zespołowi Szkół i Placówek Kwalifikacji
Zawodowych w Zgierzu, natomiast 1.000 zł Zespołowi Szkół Specjalnych w Rafałówce przy
Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w celu realizacji zaplanowanych form
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zmiana wprowadzona uchwałą Nr 1160/14 Zarządu
Województwa Łódzkiego z dnia 23 września 2014 r. obejmowała poszerzenie katalogu
priorytetów w zakresie doskonalenia zawodowego dla zakładów kształcenia nauczyciel
studia podyplomowe – zarządzanie oświatą. Zmiana dotyczy również zmniejszenia wymiaru
etatu doradcy metodycznego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorzadu Województwa Łódzkiego w Łodzi, a także dokonano zwiększenia środków
finansowych dla Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu na
organizację konferencji naukowej. Uchwałą Nr 1309/14 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 21 października 2014 r. ponownie poszerzono katalog priorytetów w zakresie
doskonalenia dla bibliotek pedagogicznych studia podyplomowe – przygotowanie
pedagogiczne.
Środki finansowe:
 Szkoły Policealnej Samorzadu Województwa Łódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim – 3.051 zł;
 Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi – 3.029 zł;
 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
w Łodzi – 1.000 z
w Łącznej wysokości 7.080 zł przeznaczone na dokonanie zawodowe nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez SWŁ przyznanych
uchwałą Nr 198/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r.
rozdysponowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Niewykorzystane środki
przyznano:
 Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach w kwocie 2.080 zł w celu realizacji
studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego;
 Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu kwocie 2.000 zł na delegację w ramach
doskonalenia zawodowego;
 Zespołowi Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu w kwocie 2.000 zł na
zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji konferencji MatematycznoPrzyrodniczej pt. „Matematyka i Przyroda w jednej łodzi, w Zgierzu” oraz 1.000 złna
szkolenie dyrektorów Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu.
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Zmiana dotyczyła także przesunięć w planie finansowym Szkoły Policealnej Techniki
Dentystycznej w Łodzi na organizację konferencji poświęconej innowacji w technice
dentystyczne, w której zostały przedstawione nowe sposoby metody i techniki wykonywania
protez i epitezy twarzy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii również materiałowych.
Ostatnia zmiana uchwały 198/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 r.
dotyczy aktualizacji uchwały 1309/14d Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia
21 października 2014 r. dokonano uchwałą Nr 1347/14 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 29 października 2014 r, w której zmiana polegała na przesunięciu w planie
finansowym Pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi
wysokości 1.000 zł z organizacji konferencji, w związku z niższymi niż przewidywano
stawkami wynagrodzenia podstawie umowy zlecenie dla prelegentów na dofinansowanie
form doskonalenia dla pracowników.
Kwota zabezpieczona w budżecie województwa łódzkiego na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok wyniosła 222.537,00 zł w tym:
 wysokość środków na organizację doradztwa metodycznego dla CKU SWŁ w Łodzi 45.642,00 zł
 organizacja konferencji - 34.000,00 zł:
 10.000 zł dla CKU SWŁ w Łodzi,
 4.000 zł dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi,
 16.940 zł dla Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu,
 4.091 zł dla Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi.
Wysokość środków została określona na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków
(…) i stanowią one 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.
Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok został
utworzony w oparciu o wnioski złożone przez dyrektorów placówek oświatowych Samorządu
Województwa Łódzkiego. Określona została maksymalna kwota dofinansowania opłat,
specjalności oraz formy kształcenia. Zapisy te przedstawiają się następująco:
Maksymalna kwota dofinansowania:
a) indywidualnej formy doskonalenia dla nauczycieli w wysokości:
- do 80 % opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne
formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora
szkoły lub placówki, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
b) zbiorowej formy doskonalenia nauczycieli w wysokości:
- do 100% opłat za szkolenia rady pedagogicznej (programowej), kształcenie
i organizację doskonalenia zawodowego, w tym zakup materiałów i pomocy
dydaktycznych;
c) kosztów delegacji krajowych w wysokości:
- do 100 % - jednakże w wysokości nie wyższej niż koszty przejazdu jakie
zostałyby poniesione w przypadku podróży środkami transportu komunikacji
publicznej (w tym PKP II kl., PKS), w ramach poniesionych na ten cel środków
finansowych;
d) kosztów udziału w seminarium edukacyjnym realizowanym w ramach wizyty
w Brukseli w wysokości do 100%.
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Formy, specjalności kształcenia i maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych
za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:
1. Formy kształcenia – specjalności studiów podyplomowych, studiów magisterskich:
a) dla Centrów Kształcenia Ustawicznego /Szkół Policealnych Samorządu
Województwa Łódzkiego:
 studia podyplomowe:
- andragogika-edukacja Dorosłych z elementami e-learningu ii coachingu;
- doradztwo zawodowe;
- przedsiębiorczość;
- informatyka i technologie informacyjne
 studia pierwszego stopnia:
- kosmetologia;
- fizjoterapia;
- higiena stomatologiczna.
b) dla zakładów kształcenia nauczycieli:
 studia podyplomowe:
- logopedia;
- informatyka;
- pedagogika kształcenia słuchu i audycji muzycznych;
- zarządzanie oświatą.
c) dla bibliotek pedagogicznych:
 studia podyplomowe:
- zarządzanie oświatą
- przygotowanie pedagogiczne
e) dla burs samorządu województwa łódzkiego:
 studia podyplomowe:
- przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym.
2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli:
- do 90 % kosztów kształcenia - nie więcej niż 4.000 zł.
Tabela podziału środków przyznanych poszczególnym placówkom na doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz ich wykorzystanie w 2014 roku

Lp.

Jednostka
organizacyjna
Zespół Szkół
Specjalnych
w Rafałówce przy
Ośrodku
rehabilitacyjno 1
Leczniczym im.
Prymasa Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
w Sieradzu

Plan wg.
uchwały
nr 198/14

2 800

Plan po
zmianach

2 800,00

Wykonanie na
31.12.2014

2 760,00

% Wykonanie

98,6%
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Centrum Kształcenia
Ustawicznego
2
Nowoczesnych
Technologii w Łodzi

10 000

10 000,00

9 999,58

100,00%

7 000

7 000,00

6 999,99

100,0%

7 000

7 000,00

6 999,04

100,0%

8 380,00

12 471,00

12 458,99

99,9%

13 597,00

69 239,00

68 215,14

98,5%

5 449,00

5 449,00

5 444,44

99,9%

12 000,00

12 000,00

11 774,57

98,1%

3 828

3 828,00

3 715,08

97,1%

5 875

5 875,00

5 874,33

100,0%

7 500

7 500,00

7 428,99

99,1%

6 000

6 000,00

5 741,22

95,7%

2 755,00

19 695

18 437

93,6%

6 500

6 500,00

6 491,39

99,9%

6 500

6 500,00

6 367,94

98,0%

16 WODN w Sieradzu

5 800

5 800,00

5 799,39

100,0%

WODN w
Skierniewicach

5 500

5 500,00

5 299,00

96,3%

5 500

9 500,00

9 499,18

100,0%

Łowickie Centrum
Kształcenia
3
Ustawicznego WŁ
w Łowiczu
Sieradzkie Centrum
Kształcenia
4
Ustawicznego WŁ
w Sieradzu
Szkoła Policealna
Techniki
5
Dentystycznej w
Łodzi
Centrum Kształcenia
6 Ustawicznego SWŁ

w Łodzi
Szkoła Policealna
7 SWŁ w Piotrkowie

Trybunalskim
Centrum Kształcenia
Ustawicznego
8
w Tomaszowie
Mazowieckim
Kolegium
9 Nauczycielskie

w Wieluniu
Kolegium
10 Nauczycielskie

w Zgierzu
Nauczycielskie
Kolegium Języków
Obcych w Sieradzu

11

Zespół Kolegiów
12 Nauczycielskich

w Łowiczu
Zespół Szkół
i Placówek
13 Kwalifikacji
Zawodowych
w Zgierzu
14 WODN w Łodzi

15

17

WODN w Piotrkowie
Trybunalskim

Pedagogiczna
18 Biblioteka

Wojewódzka w Łodzi
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Biblioteka
19 Pedagogiczna

4 000

4 000,00

3 898,76

97,5%

7 000

7 000,00

6 989,30

99,8%

6 160

6 160,00

6 096,84

99,0%

0,00

0,00

0,00

0,0%

220,00

220,00

184,00

83,6%

0,00

0,00

0,00

0,0%

2 500,00

2 500,00

2 498,00

99,9%

w Piotrkowie Tryb.
Biblioteka
20 Pedagogiczna

w Sieradzu
Biblioteka
21 Pedagogiczna

w Skierniewicach
Bursa Samorządu
22 Województwa

Łódzkiego w Łodzi
Bursa Samorządu
Województwa
23
Łódzkiego
w Łowiczu
Bursa Samorządu
Województwa
24
Łódzkiego
w Sieradzu
Bursa Samorządu
Województwa
25 Łódzkiego
w Tomaszowie
Mazowieckim

III. Analiza wykorzystania przyznanych środków na poszczególne formy doskonalenia
Dokonano analizy wykorzystania przyznanych środków finansowych na doskonalenie
zawodowe nauczycieli przez placówki prowadzone przez Samorząd Województwa
Łódzkiego, z której wynika, że największa część środków została wydatkowana na kursy
doskonalące, seminaria, warsztaty, konferencje bo aż 48 886,08 zł (22,55%), następnie
organizację doradztwa metodycznego - 22,38% ogólnego budżetu, kwotę 32 668,95 zł
(15,07%) przeznaczono na zbiorowe formy doskonalenia, czyli szkolenia rad
pedagogicznych, z których skorzystały 660 osoby. Przekazane środki placówki wykorzystały
również na organizację następujących konferencji:
 Konferencja Matematyczno-Przyrodniczej pt. „Matematyka i Przyroda w jednej
łodzi, w Zgierzu” organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Zgierzu wchodzących w skład Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji
zawodowych w Zgierzu.
 Konferencja „Czas na czytanie” zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi.
 Konferencja
„II
Wojewódzka
Konferencja
Higieny
Stomatologicznej
pt. Ortodontyczne ABC- profilaktyka czy leczenie” zorganizowana przez Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Łodzi.
 Ogólnopolska Konferencja Techniki Dentystycznej „Nowoczesne Technologie
w technice dentystycznej i ortodontycznej”.
W 2014 roku 28 osób uczestniczyło w szkoleniach zagranicznych, co stanowi 12,23
% (26 503 zł), natomiast zakup sprzętu dydaktycznego niezbędnego do zorganizowania
konferencji waha się w granicach 0, 85 % środków.

6

Wykorzystanie środków na poszczególne formy doskonalenia przedstawia poniższa tabela:
Forma doskonalenia

Lp.

Liczba osób
korzystających

% wykorzystanie
środków

Wydatkowana kwota

22,38%

48520 zł

15,07%

32668,95 zł

1,88%

4080 zł

186

22,55%

48886,08zł

11

10,44%

22624zł

233

10,88%

23584,25zł

4

0,85%

1840zł

3,72%

8062zł

28

12,23%

26503zł

1122

100%

216768,28zł

1 doradztwo metodyczne
2 rady pedagogiczne

660

3 organizacja konferencji

kursy doskonalące,
4 seminaria, warsztaty,

konferencje
5 studia podyplomowe
6 delegacje krajowe
7 kursy kwalifikacyjne
8 zakup sprzętu
9 szkolenia zagraniczne

Suma

IV.

Analiza wykorzystania przyznanych środków na doskonalenie zawodowe
w poszczególnych typach placówek

1. Szkoły i CKU
Wydatkowana kwota: 63 973 zł (bez środków na doradcę metodycznego i organizację
konferencji)

Liczba osób
korzystających

% wykorzystanie
środków

Wydatkowana kwota

1 studia podyplomowe

6

25,07%

16040zł

2 kursy kwalifikacyjne

1

2,75%

1760zł

3 rady pedagogiczne

402

19,56%

12514zł

21

25,30%

16186zł

Lp

Forma doskonalenia

kursy doskonalące,
4 seminaria, warsztaty,

konferencje
5 delegacje krajowe

40

6,98%

4465zł

6 delegacje zagraniczne

13

20,33%

13008zł
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Zakres tematyczny studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów finansowanych w ramach
środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia poniższa
tabela:
Formy
doskonalenia

Centra - tematyka

Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe
i personalne,
Studia licencjackie – kosmetologiahigiena
stomatologiczna
Kształcenie zawodowe – Konferencja
bRUKSELA
Kurs przygotowujący do egzaminu na
uprawnienia budowlane
Rozwój zawodowy nauczyciela
Aktualne koncepcje rozwoju masażu w Polsce
Formy
i na świecie
indywidualne
Kurs języka migowego

Szkoły Tematyka
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli epitezy
i protetyka twarzy(, -technika dentystyczna,
protetyka twarzy,
Szkolenie z zakresu terapii punktów
spustowych
Konferencje z zakresu nauczania techników
dentystycznych
Kurs kwalifikacyjny: pedagogika lecznicza

Kurs: masaż: leczniczy rytmiczny
Seminarium Rodzina w pracy socjalnej
Szkolenie Jak pozyskać dotację z programu
Erasmus+
Projekty POKL
Rodzina w pracy socjalnej
Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
Badanie koncepcji pracy szkoły
Formy
zbiorowe

Wykorzystanie komputerowego wspomagania
programowania obrabiarek sterowanych
numerycznie

Wypalenie zawodowe
Nadzór nad realizacją podstawy programowej
w szkole policealnej, modułowe programy
nauczania,
Erasmus + - szkolenie
Współpraca nauczycieli w zespołach jako
jeden z czynników warunkujących
efektywność nauczania i pracy szkoły
Taniec z uczniami , jak uczyć tańca
towarzyskiego
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2. Zakłady kształcenia nauczycieli
Wydatkowana kwota:28 633,95 zł (bez środków na organizację konferencji)
Liczba osób
korzystających

% wykorzystanie
środków

Wydatkowana kwota

1 studia podyplomowe

3

15,87%

4544zł

2 kursy kwalifikacyjne

-

-

-

3 rady pedagogiczne

Lp

Forma doskonalenia

120

11,59%

3320zł

kursy doskonalące,
4 seminaria, warsztaty,
konferencje

19

28,20%

8075,60zł

5 delegacje krajowe

12

11%

3148,90zł

6 delegacje zagraniczne

11

33,34%

9545,45zł

Zakres tematyczny studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów finansowanych
w ramach środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia
poniższa tabela:
KOLEGIA
Formy
doskonalenia

Tematyka
studia podyplomowe: kształcenie słuchu i audycji muzycznych ,logopedia
Kształcenie zawodowe
Językoznawstwo

Formy
indywidualne

Organizacja i zarządzanie oświatą
Warsztaty technik teatralnych dla nauczycieli
Kapelusze Lektora
Warsztaty – emisja głosu
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Przyswajanie jeżyka obcego jako drugiego
Accents 2014
ELT Conference Individual Registration
The educational Dimeension of Sustainable Development
Doskonalenie nauczycieli
Profilaktyka agresji u dieci
Choreografia I technkii tańca
Techniki wzmacniające zachowania asertywne
Zmiana w życiu człowieka
Jewish Mystical Theatre
Agresja – przyczyny, skutki i sposoby radzenia sobie z nią
Formy zbiorowe

Teaching Poetry
Research Projects
Teaching and Resarch Forum - SETARF
Creating Drama in the Classroom
Korzystanie z platformy Moodle

3. Wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli
Wydatkowana kwota: 23 957,69 zł
Liczba osób
korzystających

% wykorzystanie
środków

Wydatkowana kwota

1 studia podyplomowe

-

-

-

2 kursy kwalifikacyjne

-

-

-

3 rady pedagogiczne

Lp.

Forma doskonalenia

4

25,05%

6960zł

kursy doskonalące,
4 seminaria, warsztaty,
konferencje

41

30,25%

7248,46zł

5 delegacje krajowe

80

24,21%

5800,28zł

4

16,48%

3948,98zł

6 delegacje zagraniczne
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Zakres tematyczny studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów finansowanych w
ramach środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia
poniższa tabela:

Formy doskonalenia

Tematyka
Nowoczesne technologie w pracy (multimedia, internet,
obsługa programów, grafika, edytory tekstowe, technika
TOC, projekty badawcze)
Współpraca z uczniem (komunikacja, praca z dzieckiem,
uczniem, edukacja zdrowotna)

Formy indywidualne

Szkolenia usprawniające pracę nauczyciela i działalność
oświatowo-organizacyjną placówki, terapia
pedagogiczna, doskonalenie zawodowe
Coaching, szkolenia osób niepełnosprawnych, szkolenia
SORE
Szkolenia specjalistyczne z zakresu prowadzenia
konkretnych przedmiotów
studia podyplomowe: doradztwo zawodowe,
arteterapia, terapia pedagogiczna
Gdzie jesteśmy – Dokąd zmierzamy ?Edukacja w Polsce

Profilaktyka zachowań ryzykownych
Formy zbiorowe
Prawo w edukacji – najnowsze uregulowania prawne w
placówkach oświatowych
Wykorzystanie narzędzi TOC w edukacji
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4. Biblioteki pedagogiczne
Wydatkowana kwota: 26 484,08 zł (bez środków na organizację konferencji)
Liczba osób
korzystających

% wykorzystanie
środków

Wydatkowana kwota

1 studia podyplomowe

-

-

-

2 kursy kwalifikacyjne

-

-

-

101

63,02%

16691,73zł

98

36,98%

9792,35zł

Lp.

Forma doskonalenia

3 rady pedagogiczne

kursy doskonalące,
4 seminaria, warsztaty,

konferencje
5 delegacje krajowe
6 delegacje zagraniczne

\

Zakres tematyczny studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów finansowanych
w ramach środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia
poniższa tabela:
Formy
doskonalenia

Tematyka
Nowoczesne technologie (multimedia, internet, obsługa programów, grafika,
edytory tekstowe) w pracy bibliotekarza

Formy
indywidualne

Współpraca z czytelnikiem (komunikacja, praca z dzieckiem, uczniem,
osobami niepełnosprawnymi umysłowo)
Przygotowanie czytelniczo-informacyjne
z tablicą interaktywną
Filmoznawstwo, zadania SORE
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Szkolenia usprawniające pracę bibliotekarza i działalność statutową biblioteki
studia podyplomowe - broker informacji
Konferencja Czas na czytanie
Biblioteka partnerem szkoły w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i
młodzieży
Formy zbiorowe

Szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej Interwrite oraz programu Workspace
Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Zarządzanie czasem

5. Bursy
Wydatkowana kwota: 2682,00 zł
Liczba osób
korzystających

% wykorzystanie
środków

Wydatkowana kwota

1 studia podyplomowe

1

38,78%

1040zł

2 kursy kwalifikacyjne

3

2,98%

80zł

3 rady pedagogiczne

2

37,28%

1000zł

2

6,86%

184zł

3

14,09%

378zł

Lp.

Forma doskonalenia

kursy doskonalące,
4 seminaria, warsztaty,

konferencje
5 delegacje krajowe
6 delegacje zagraniczne
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Zakres tematyczny studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów finansowanych
w ramach środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedstawia
poniższa tabela:

Formy doskonalenia

Tematyka
Studia podyplomowe – przedsiębiorczość i doradztwo
zawodowe w szkole, psychologia w oświacier
Doskonalenie warsztatu pracy pedagoga szkolnego i
wychowawcy bursy
Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów
Wpływ zarządzania szkołą /placówką oświatową pracę
zespołową nauczycieli
Rola rady pedagogicznej w rozwoju placówki/szkoły
Wartość w pracy wychowawczej i profilaktycznej z dziećmi i
młodzieżą
Budowanie i modyfikacja koncepcji pracy placówki

Formy indywidualne

Formy zbiorowe

Hiviaids-problematyka ryzykownych zachowań

7. Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
Wydatkowana kwota: 18 436,95 zł )bez środków na organizację konferencji)

Lp.

Forma doskonalenia
1 studia podyplomowe

Liczba osób
korzystających

% wykorzystanie
środków

Wydatkowana kwota

1

5,42%

1000zł

65

48,14%

8874,95zł

2

2,71%

500zł

43,73%

8062zł

2 kursy kwalifikacyjne
3 rady pedagogiczne

kursy doskonalące,
4 seminaria, warsztaty,
konferencje
5 delegacje krajowe
6 zakup sprzętu

Zespół Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
Formy doskonalenia

Tematyka
Studia podyplomowe: logopedia

Formy indywidualne

Przemoc seksualna wobec dzieci
Diagnozowanie i prognozowanie diagnostyczne we współczesnej resocjalizacji

Formy zbiorowe

Konferencja Matematyczno-Przyrodnicza
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