Działania realizowane przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016
w ramach wspomagania szkół i placówek

LP.

Obszar wsparcia

Planowane działania

Kontynuacja projektu „Otwarte jednostki, otwarte szkoły- Szkolenia dla nauczycieli nt.
bezpieczeństwa (moduł I – bezpieczeństwo , moduł II – dopalacze)” – przy współpracy
z Wojewódzką Komendą Policji - cały rok
Szkolenia dla rodziców w ramach programu „Zanim będzie za późno” nt. środków odurzających –
realizator zadania Wojewódzka Komenda Policji - cały rok

1.

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach
rewalidacyjno-wychowawczych.

Debata nt. Cyber (nie)bezpieczni” z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli informatyków, Policji listopad 2015 r.

„Bezpieczny uczeń, bezpieczny wychowanek” – konferencja z udziałem dyrektorów,
pedagogów SOSW – listopad 2015 r.

Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w ramach procedury przyznawania Certyfikatów

W-MKO „Szkoła promująca bezpieczeństwo” oraz „Szkoła przyjazna środowisku” grudzień 2015 r.

Współpraca szkół z pracodawcami. Konferencja pt. „Partnerstwo szkół i przedsiębiorców
w kształceniu zawodowym ”. Udział pracodawców, dyrektorów szkół branży meblarsko-drzewnej.
16 października 2015 r.

2.

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie
przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Ogłoszenie konkursu przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Warmińsko-Mazurską
Specjalną Strefą Ekonomiczną „ZAWODOWY MISTRZ” i „ZAWODOWY PRACODAWCA” –
październik 2015 r.
Doradztwo zawodowe w szkole. „Rola rodziców w kształtowaniu drogi edukacyjno-zawodowej
ucznia”– działania edukacyjne adresowane do rodziców realizowane przez powiatowych
koordynatorów ds. doradztwa zawodowego – cały rok
Przykłady dobrych praktyk w zakresie przygotowywania uczniów do aktywności zawodowej Seminarium dla dyrektorów SOSW -listopad 2015 r.

3.

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz
upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Konferencja pt. „Łączą nas książki” dla bibliotekarzy i dyrektorów szkół podstawowych. Realizacja
Rządowego programu „Książki naszych marzeń”- październik 2015 r.
„Papież Słowianin. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II”.
Konkurs dla uczniów gimnazjów – zgodnie z harmonogramem konkursu.
Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”. Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych- zgodnie z harmonogramem olimpiady.

4.

Konkursy z różnych dziedzin

Konkurs „Wiedzy o rodzinie” – współorganizator Wydz. Teologiczny UWM. Konkurs dla uczniów
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych- zgodnie z harmonogramem konkursu.
Konkurs pt. „Łączą nas książki, czyli najciekawsze wydarzenie czytelnicze”. Konkurs dla szkół
podstawowych realizujących Program rządowy „Książki naszych marzeń”- zgodnie z
harmonogramem konkursu.
Szkoła podstawowa- język polski, matematyka, przyroda, historia, język angielski – zgodnie z
harmonogramem konkursów.

5

Konkursy przedmiotowe

Gimnazjum - język polski, matematyka, biologia, historia, język angielski, język niemiecki, język
francuski, fizyka, chemia, język rosyjski, WOS – zgodnie z harmonogramem konkursów.

6.

„O jakości nauczania matematyki”. Konferencja dla nauczycieli matematyki gimnazjum - styczeń
2016 r.
Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu
ogólnym.

„O matematyce inaczej. Innowacja pedagogiczna w szkole”. Seminarium w ramach
upowszechniania przykładów dobrych praktyk - listopad 2015 r.
„Co nam mówi OBUT o matematyce w szkole, czyli jak nauczać matematyki w kasach I-III?”
Konferencja z udziałem nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - luty 2016 r.

7.
8.

9.

„Nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej”. Konferencja z udziałem nauczycieli
matematyki – marzec 2016 r.
Uczeń o szczególnych potrzebach edukacyjnych -praca nad Warsztaty dla dyrektorów oraz pracowników PPP – kontynuacja projektu listopad/ grudzień 2015
udoskonaleniem procesu wydawania opinii przez PPP
Debata oksfordzka z udziałem uczniów różnych typów szkół –marzec 2016 r.
Ocenianie w szkole.
Stop zwolnieniom lekarskim z WF.

„WF w szkole”. Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego – grudzień 2015 r.

