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§ 18. Rozp. o placówkach doskonalenia 
nauczycieli
1. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez 
samorząd województwa, powiat lub gminę należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w zakresie:
1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie 
oświaty;
2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez 
organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z 
przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
4) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb;
5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników 
egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy 
nauczycieli;
6)  potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru 
pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu 
zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.



DORADZTWO METODYCZNE 2018 r.

W strukturze Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie funkcjonują trzy 
pracownie przedmiotowe grupujące nauczycieli-doradców metodycznych. 

Do zadań doradców metodycznych należy między innymi wspomaganie 
nauczycieli w:

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu 
dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem 
zróżnicowanych potrzeb uczniów;
3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów 
nauczania;
4) podejmowaniu działań innowacyjnych.



Rok szkolny 2022/ 2023

Pracownia Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych i Zawodowych – 10 doradców

Pracownia Przedmiotów Humanistycznych– 6 doradców 

Pracownia Edukacji Elementarnej, Artystycznej i Wychowania Fizycznego – 8 doradców    



DIAGNOZA wiosna 2022

25 firm z branży technicznej, gastronomiczno - hotelarskiej i usługowej



1. Jakie dostrzega Pan/Pani problemy 
wynikające ze współpracy szkoły 
z pracodawcami?

• trudności proceduralne     
• brak zainteresowania ze strony kandydatów 
• brak wymiernych korzyści kadrowych 
• spadek jakości szkolnictwa zawodowego 
• brak zapotrzebowania na współpracę 
• brak zapotrzebowania na stażystów i praktykantów 
• brak szkół i kierunków, które interesują firmę 
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2. Jakie korzyści wynikają ze współpracy 
szkół z pracodawcami?

• działania rekrutacyjne wśród absolwentów szkół 
• udostępnienie szkołom szkoleniowców / trenerów 

umiejętności 
• wspieranie doradztwa zawodowego 
• opracowanie merytoryczne programu nauczania (konsultacje 

ze szkołą) 
• dostarczenie materiałów lub surowców do szkół, doposażenie 

szkół 



3. Na czym polega współpraca szkół 
z pracodawcami, jakie formy przybiera?

• staże i praktyki dla uczniów 
• szkolenia i kursy dla uczniów 
• wizyty ekspertów w szkołach, wykłady 
• organizowanie festiwali nauki 
• udział w targach pracy 



4. Jakie są oczekiwania szkoły/ pracodawcy 
w związku ze współpracą?

• kooperację w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego w 
środowisku lokalnym 

• tworzenie klas patronackich 
• stypendia dla najzdolniejszych 
• sponsorowanie wyjazdów edukacyjnych za granicę 
• realizowanie projektów ze środków unijnych 



Oferta CEN na 2022/23 

Pomiar dydaktyczny. Tworzenie testów sprawdzających wiedzę i analiza 
wyników 
Warsztat pracy nauczyciela szkoły branżowej. Motywacja a nuda szkolna 
– webinarium
Realizacja zajęć w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych –
webinarium
Monitorowanie efektów kształcenia jako podstawa sukcesu ucznia na 
egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
Jak przygotować ucznia szkoły branżowej i technicznej do współczesnego 
rynku pracy? Umiejętności i postawy ułatwiające start zawodowy
Wykorzystywanie symulatorów komputerowych do realizacji praktycznej 
nauki zawodu – webinarium
Kształcenie zawodowe – krok po kroku – e - learning
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Dziękuję za uwagę


