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Działania

Obszar

Upowszechnianie
czytelnictwa, rozwijanie
kompetencji
czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.








Rozwijanie kompetencji
informatycznych dzieci
i młodzieży w szkołach
i placówkach.





Kształtowanie postaw.
Wychowanie
do wartości.






Podniesienie jakości
kształcenia
zawodowego
w szkołach
ponadgimnazjalnych
poprzez angażowanie
pracodawców w proces
dostosowania
kształcenia
zawodowego do
potrzeb rynku pracy.
Wspomaganie szkół
w zakresie realizacji
programu „Edukacja
przez szachy w szkole”.











Monitorowanie sposobu realizacji przez szkoły i placówki projektów
dofinansowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.
Przeprowadzenie Konkursu W-MKO na najciekawszy projekt –
wydarzenie czytelnicze.
Uwzględnienie edukacji czytelniczej w obszarach tematycznych
grantów kuratora oświaty.
Promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie czytelnictwa.
Upowszechnianie oferty W-MBP w Elblągu i Olsztynie adresowanej
do nauczycieli.
Zorganizowanie seminarium podsumowującego Konkurs W-MKO
„Łączą nas książki”.
Przeprowadzenie w ramach grantów W-MKO szkolenia dla nauczycieli
w zakresie nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych
we wszystkich typach szkół i placówek województwa warmińskomazurskiego.
Zorganizowanie konferencji z udziałem dyrektorów szkół, które podejmą
się wprowadzania innowacyjnych projektów dotyczących
programowania.
Wspieranie dyrektorów podejmujących innowacyjne działania
w zakresie rozwijania kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży.
Przyznawanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
„Szkoła wierna dziedzictwu”.
Promowanie przykładów dobrych praktyk.
Obejmowanie honorowym patronatem W-MKO inicjatyw o charakterze
patriotyczno-wychowawczym.
Organizowanie wydarzeń z udziałem dzieci i młodzieży
(np. seminarium dla młodych parlamentarzystów, cykl wykładów
„Sztuka-nowe wyzwania”.)
Współorganizowanie edukacji prawnej w szkołach z udziałem
Okręgowej Rady Adwokackiej.
Kontynuowanie działań w ramach warmińsko-mazurskiej sieci doradców
zawodowych
Realizowanie zadań wynikających z Porozumienia o współpracy
z W-MSSE.
Przeprowadzenie pilotażowego programu Wspomaganie Ucznia
w Wyborze Zawodu „Laboratorium” w powiecie olsztyńskim.
Uwzględnienie szkolenia dla doradców i osób zajmujących się
doradztwem .w ramach grantu W-MKO
Zorganizowanie konferencji dla szkolnych doradców zawodowych.
Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy
szkół z pracodawcami.
Współpraca z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Szachowym.
Propagowanie założeń programowych projektu „Edukacja przez
szachy w szkole” oraz wspomaganie szkół w jego realizacji.
Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli przygotowującego
do prowadzenia zajęć szachowych w szkołach.

Przygotowanie szkół
do wdrożenia zmian
w systemie oświaty
Priorytet WarmińskoMazurskiego Kuratora
Oświaty:
Bezpieczeństwo
w szkole



Organizowanie narad i spotkań z dyrektorami szkół i placówek,
konsultacje z wizytatorami.



Nadawanie Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.
Kontynuowanie współpracy W-MKO z Wojewódzką Komendą Policji,
Sanepidem i Strażą Pożarną w zakresie upowszechniania wiedzy nt.
zapewniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach.
Monitorowanie realizacji programów rządowych dotyczących
bezpieczeństwa: Bezpieczna i przyjazna szkoła, Bezpieczna +, Razem
bezpieczniej.




