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Katowice, 26 lipca 2019 r  
Kuratorium Oświaty w Katowicach 

 

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2019/2020 opracowane na 

podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 136). 

 

TYP JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 
OBSZAR TEMAT SZKOLENIA 

PRZEDSZKOLA 

Realizacja podstawy programowej 

Planowanie realizacji treści nauczania w oparciu o podstawę 

programową wychowania przedszkolnego. 

Jak opracować program  na bazie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

Realizacja podstawy programowej w zakresie rozwijania potencjału 

dzieci. 

Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

Osiągnięcia wychowanków przedszkola 

Indywidualizacja procesu wychowania przedszkolnego w praktyce. 

Przygotowanie i przekazywanie rodzicom informacji o dojrzałości 

szkolnej dziecka. 

Metoda Dobrego Startu w przedszkolu elementem wspierającym 

wielokierunkową aktywność, w dążeniu do osiągnięcia gotowości 

szkolnej. 

Przestrzeganie statutu przedszkola  Zgodność statutu przedszkola z przepisami prawa.  
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Realizacja zadań statutowych przedszkola oraz ich dokumentowanie 

zgodnie z przepisami prawa. 

Skuteczne sposoby zapoznawania rodziców z ich obowiązkami, 

wynikającymi z zapisów statutowych. 

Przestrzeganie praw dziecka i praw 

ucznia oraz upowszechnianie wiedzy 

o tych prawach. 

Przepisy prawne dotyczące praw dziecka. Prawa dziecka w praktyce 

przedszkolnej. 

Nauczyciel przedszkola w roli rzecznika praw dziecka.  

Zapewnienie uczniom bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

Bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć organizowanych przez 

przedszkole. 

Nowoczesne metody radzenia sobie z agresją dzieci.  

Bezpieczeństwo dziecka w sieci – działania profilaktyczne możliwe do 

zastosowania w przedszkolu. 

Sposoby zapobiegania agresji rówieśniczej w przedszkolu. 

Obowiązki dyrektora i nauczyciela w zakresie zapewnienia dzieciom 

bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz 

zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

Realizacja zajęć logopedycznych. 
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Dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania dziecka z uwzględnieniem efektywności 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

Nauczanie polisensoryczne – jak wykorzystać wszystkie zmysły 

dziecka w celu stworzenia mu optymalnych warunków do rozwoju. 

Diagnoza funkcjonalna – rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości 

psychofizycznych.  

SZKOŁY 

Realizacja podstawy programowej 

i ramowych planów nauczania. 

Kształtowanie kompetencji kluczowych. 

Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności od 1 września 

2019 r.  

Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

ponadpodstawowych. 

Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej. 

Ewaluacja pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela pod kątem 

realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania. 

Planowanie pracy nauczyciela w kontekście wyników egzaminów 

zawodowych. 

Istota i funkcje wychowania w  szkole. 

Przestrzeganie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów 
Jak oceniać ucznia, aby skutecznie motywować go do nauki? 
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oraz przeprowadzania egzaminów, 

a także przestrzeganie przepisów 

dotyczących obowiązku szkolnego oraz 

obowiązku nauki. 

Ocenianie wewnątrzszkolne, w tym dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

Ocenianie uczniów posiadających opinie i orzeczenia. 

Przestrzeganie statutu szkoły 

lub placówki. 

Statut szkoły jako akt prawa wewnątrzszkolnego. Zgodność statutu 

z przepisami prawa.  

Skuteczne sposoby zapoznawania uczniów i ich rodziców z ich 

obowiązkami, wynikającymi z zapisów statutowych. 

Sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego nad 

przestrzeganiem przez nauczycieli działalności statutowej szkoły.   

Przestrzeganie praw dziecka i praw 

ucznia oraz upowszechnianie wiedzy 

o tych prawach. 

Prawa człowieka, dziecka i ucznia jako efektywne narzędzie 

wychowawcze w szkole. 

Prawa i obowiązki ucznia, rodzica, nauczyciela. Zachowanie granic 

między prawami a obowiązkami.  

Szkolny rzecznik praw ucznia – zakres działań, możliwości, formy 

współpracy.  

Sposoby upowszechniania praw i obowiązków uczniów w szkole. 

Zapewnienie uczniom bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

Cyberprzemoc - sposoby przeciwdziałania i reagowania. 

Profilaktyka uzależnień dotycząca między innymi  dopalaczy i innych 

niebezpiecznych substancji psychoaktywnych. 
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Bezpieczeństwo w szkole - rozpoznawanie zagrożenia i postępowanie 

w zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

Postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych. Radzenie sobie 

z agresją uczniów. 

Zadania dyrektora związane z zapewnieniem dzieciom i uczniom 

bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w  szkole   oraz  poza 

jej obiektami   i  sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego 

w wyżej wymienionym zakresie. 

Prowadzenie dokumentacji powypadkowej, w tym zadania dyrektora 

szkoły. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach 

zdiagnozowanych potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Współpraca nauczycieli poszczególnych przedmiotów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnej. 

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, 

niedostosowanym społecznie oraz z zaburzeniami zachowani.  

Program wychowawczo-profilaktyczny placówki oświatowej – 

konstruowanie programu, prowadzenie badań diagnostycznych, 

ewaluacja. 
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Organizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

Rola i zadania nauczyciela współorganizującego proces kształcenia 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

(autyzm, w tym Zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone). 

Inne 

Wspomaganie nauczycieli w wykorzystywaniu nowoczesnych 

technologii w procesie nauczania/uczenia się. 

Postawy kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej 

Poznanie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia jako 

połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. 

Zadania współczesnej szkoły wobec oczekiwań pracodawców. 

PLACÓWKI 

OŚWIATOWO-

WYCHOWAWCZE 

Przestrzeganie statutu szkoły lub 

placówki. 
Statut jako akt prawa wewnętrznego placówki. 

Przestrzeganie praw dziecka i praw 

ucznia oraz upowszechnianie wiedzy 

o tych prawach. 

Prawa i obowiązki dziecka, ucznia, rodzica, nauczyciela. Zachowanie 

granic między prawami a obowiązkami.  

Zapewnienie uczniom bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

Nowoczesne metody radzenia sobie z agresją wychowanków.  

Tworzenie i funkcjonowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa, 

podejmowanie skutecznych działań w sytuacjach trudnych 

i kryzysowych. 

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa wychowanków. 
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Bezpieczeństwo cyfrowe wychowanków. 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w placówce, na wycieczkach, 

wyjazdach i obozach w czasie wakacji i ferii zimowych. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

Program wychowawczo-profilaktyczny placówki oświatowej – 

konstruowanie programu, prowadzenie badań diagnostycznych, 

ewaluacja. 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce oświatowo-

wychowawczej. 

Inne 

Wykorzystanie zasobów Internetu i e-learningu w pracy nauczyciela 

placówki oświatowej. 

Uzależnienie od mediów społecznościowych, telefonów komórkowych. 

PLACÓWKI 

KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO, 

PLACÓWKI 

KSZTAŁCENIA 

PRAKTYCZNEGO 

Realizacja podstawy programowej 

i ramowych planów nauczania. 

Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności od 1 września 

2019 r.  

Monitorowanie realizacji programu nauczania uwzględnianego 

podstawę programową. 

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej. Konstruowanie 

programów nauczania. 

Efekty kształcenia - kryteria ich weryfikacji w kontekście nowych 

podstaw programowych. 
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Przestrzeganie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów, 

a także przestrzeganie przepisów 

dotyczących obowiązku szkolnego oraz 

obowiązku nauki. 

Wewnątrzszkolne  zasady oceniania.   

Przestrzeganie statutu szkoły lub 

placówki. 

Statut jako dokument regulujący sposób organizacji pracy placówki 

i zasady działania jej organów. 

Przestrzeganie praw dziecka i praw 

ucznia oraz upowszechnianie wiedzy 

o tych prawach. 

Prawa i obowiązki ucznia/słuchacz, rodzica, nauczyciela. Zachowanie 

granic między prawami a obowiązkami. 

Szkolny rzecznik praw ucznia/słuchacza – zakres działań, możliwości, 

formy współpracy. 

Zapewnienie uczniom bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

Tworzenie i funkcjonowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa, 

podejmowanie skutecznych działań w sytuacjach trudnych 

i kryzysowych. 

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa uczniów 

Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole i placówce. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Umiejętność diagnozowania potrzeb i doboru metod pracy z uczniem 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Dokumentowanie realizacji udzielonej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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Inne 

Budowanie zespołu przez kreatywne zarządzanie.  

Szkolenia związane z doskonaleniem kompetencji cyfrowych 

nauczycieli, uczniów, wykorzystanie e-learningu i zastosowania 

urządzeń mobilnych w edukacji. 

MŁODZIEŻOWE 

OŚRODKI 

WYCHOWAWCZE, 

MŁODZIEŻOWE 

OŚRODKI 

SOCJOTERAPII, 

OŚRODKI SZKOLNO-

WYCHOWAWCZE, 

SPECJALNE 

OŚRODKI 

WYCHOWAWCZE 

DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY, 

OŚRODKI 

REWALIDACYJNO-

WYCHOWAWCZE 

Realizacja podstawy programowej 

i ramowych planów nauczania. 

Innowacyjne podejście do wdrażanej podstawy programowej 

w zakresie kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnościami. 

Zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej 

w klasach 4-8 szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej. 

Planowanie pracy nauczyciela w kontekście wyników egzaminów 

zawodowych. 

Przestrzeganie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów, 

a także przestrzeganie przepisów 

dotyczących obowiązku szkolnego oraz 

obowiązku nauki. 

Ocenianie wewnątrzszkolne, w tym dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym. 

Przestrzeganie statutu szkoły lub 

placówki. 

Statut jako dokument regulujący sposób organizacji pracy placówki 

i zasady działania jej organów.  

Przestrzeganie praw dziecka i praw 

ucznia oraz upowszechnianie wiedzy 

o tych prawach. 

Prawa i obowiązki ucznia, rodzica, nauczyciela. Zachowanie granic 

między prawami a obowiązkami. 

Zapewnienie uczniom bezpiecznych i 

 higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

Tworzenie i funkcjonowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa, 

podejmowanie skutecznych działań w sytuacjach trudnych 

i kryzysowych. 
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Współczesne zagrożenia w szkole (atak terrorystyczny, wtargnięcie 

napastnika i inne). 

Profilaktyka bezpieczeństwa oraz higieniczne warunki ucznia w szkole. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

Organizowanie, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej. 

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

wychowankom zagrożonym niedostosowaniem społecznych, 

niedostosowanym społecznym oraz z zaburzeniami zachowania oraz 

z zaburzeniami zachowania i emocji oraz takiej pomocy nauczycielom 

i wychowawcom. 

Inne 

Funkcjonowanie ośrodków w świetle obowiązujących przepisów prawa 

oświatowego. 

Odpowiedzialność karna, cywilna, pracownicza i dyscyplinarna 

nauczycieli w świetle nowych przepisów. 

PLACÓWKI 

ZAPEWNIAJĄCE 

OPIEKĘ 

I WYCHOWANIE 

UCZNIOM 

W OKRESIE 

POBIERANIA NAUKI 

POZA MIEJSCEM 

STAŁEGO 

ZAMIESZKANIA 

Przestrzeganie statutu szkoły lub 

placówki. 

Statut jako dokument regulujący sposób organizacji pracy placówki 

i zasady działania jej organów.  

Przestrzeganie praw dziecka i praw 

ucznia oraz upowszechnianie wiedzy 

o tych prawach. 

Prawa i obowiązki ucznia, rodzica, nauczyciela. Zachowanie granic 

między prawami a obowiązkami. 

Zapewnienie uczniom bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa fizycznego wychowanków. 

Bezpieczeństwo cyfrowe uczniów. 

Inne Nauczyciel-wychowawca – mentor, tutor i coach. 

 


