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Stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli
(Komunikat MENiS)
W dniu 22 listopada 2001 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu w sprawie sposobu i warunków prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań
kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli. Rozporządzenie wchodzi w życie
w ciągu 7 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Wymieniony akt prawny umożliwia zdobycie stopni specjalizacji zawodowej - nauczycielom,
którzy rozpoczęli postępowanie kwalifikacyjne przed dniem 6 kwietnia 2000 r. Zakończenie procedur
wymaga ścisłego respektowania określonych w rozporządzeniu terminów. Dotyczy to w szczególności
działania ośrodków doskonalenia nauczycieli, przy których w przeszłości powoływane były komisje do
spraw stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli. Placówki te, zgodnie z § 3 rozporządzenia, mają
przekazać właściwym kuratorom oświaty dokumentację niezakończonych postępowań, w terminie do
dnia 31 grudnia br.
Nauczyciele, którzy ubiegali się o stopnie specjalizacji - mogą do dnia 31 stycznia 2002 r.
złożyć wnioski o dokończenie postępowań kwalifikacyjnych do właściwego kuratora oświaty.
W związku z powyższym kuratorzy oświaty zostali zobowiązani do powołania komisji
kwalifikacyjnych do spraw stopni specjalizacji zawodowej:
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się przed 6 kwietnia 2000 r. o trzeci stopień
specjalizacji - w kuratorium właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela,
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się przed 6 kwietnia 2000 r. o pierwszy i drugi
stopień specjalizacji - w kuratorium właściwym ze względu na lokalizację oddziałów Centralnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przy których działały ówczesne wojewódzkie i międzywojewódzkie komisje ds. stopni specjalizacji.
Postępowania kwalifikacyjne procedowane w komisjach powołanych przez kuratorów zostaną
przeprowadzone zgodnie z uproszczoną procedurą określoną w rozporządzeniu i na podstawie
zgromadzonej przed 6 kwietnia 2000 r. dokumentacji. Procedura ta ma polegać na analizie
dokumentacji dorobku zawodowego nauczycieli oraz rozmowie kwalifikacyjnej.
W omawianym rozporządzeniu nie zmienia się natomiast wymagań na poszczególne stopnie
specjalizacji zawodowej, które zostały określone w poprzednio obowiązujących przepisach prawnych,
i którymi kierowali się nauczyciele wszczynając postępowanie kwalifikacyjne przed dniem 6 kwietnia
2000 r.
Na

stronie

internetowej

MENiS

http://www.men.waw.pl/aktual/awans/rozp_140.htm

znajduje się tekst rozporządzenia podpisany przez Krystynę Łybacką - Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu.
W sprawie dokończenia postępowań kwalifikacyjnych prosimy zainteresowanych nauczycieli o kontakt
z konsultantami WOM lub Marią Głębocką konsultantem ds. informacji pedagogicznej.
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Zapraszamy Państwa do publikowania artykułów
na łamach
Nauczycielskiego,
którego szósty numer ukaże się w czerwcu 2002r.
Preferujemy publikacje dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie edukacji :
- ekologicznej
- regionalnej
- informatycznej
- prozdrowotnej
- medialnej
- europejskiej.
Zagadnień:
- kształcenia zintegrowanego
- wychowania
- wychowania do życia w rodzinie
- szkolnictwa zawodowego
- ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- wychowania przedszkolnego
- mierzenia jakości pracy szkoły i placówki
- organizacji i zarządzania oświatą
- konstruowania programów nauczania
- pomiaru dydaktycznego
- wychowania poprzez twórczość
- języków obcych
- przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, ścieżek edukacyjnych.
Artykuły będą zamieszczane po akceptacji zespołu programowego złożonego z konsultantów WOM.

Wskazówki dla autorów
Redakcja kwartalnika uprzejmie informuje, że materiały należy nadsyłać na dyskietce wraz
z wydrukiem i własnoręcznym podpisem autora artykułu. Objętość tekstu nie może przekraczać 4 stron
maszynopisu. Prosimy o zapis pliku artykułu bez formatowania, bez zdjęć, bez ozdobników. Cały
artykuł prosimy umieścić w jednym pliku.
Artykuł powinien zawierać:
Wstęp, a w nim tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, stanowisko, miejsce
pracy, krótką informację o artykule i korzyściach płynących z jego lektury.
Rozwinięcie stanowiące zasadniczą część artykułu.
Zakończenie, w którym należy podsumować treść artykułu w kilku punktach.
Bibliografię.
Rysunki, wykresy, schematy powinny być wykonane w sposób nadający się do reprodukcji.
Prosimy autorów o dołączenie pisemnego oświadczenia, że poglądy wyrażone w artykule pochodzą
od autora.
Artykuły będą przyjmowane przez p. Marię Głębocką w dniach:
04.03 – 07.03.2002 r. w godz. 900 - 1500
08.03 (piątek) w godz. 900 - 1700
09.03 (sobota) w godz. 900 - 1300
al. Jana Pawła 126/130 w Częstochowie, pok. 214
Redakcja będzie zwracać materiały nieopublikowane.
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Nauczyciele doradcy w gminach i powiatach współpracujący
z naszym Ośrodkiem w roku szkolnym 2001/2002
Maria Drzewiecka
Jadwiga Węgrzyn
Grażyna Wróblewska-Ludwig
Krystyna Bednarczyk
Bożena Toll
Ewa Matysiak
Zdzisława Paludkiewicz
Joanna Wąsińska-Grabara
Urszula Milik

Żarki
Koziegłowy
Myszków
Poczesna
Blachownia
Poczesna
Kłobuck
Kłobuck
Kłobuck

Doskonalenie oświatowej kadry kierowniczej
Tematem spotkań dla dyrektorów szkół wszystkich typów będzie: „Projektowanie zmian jakościowych
w szkole z uwzględnieniem wyników egzaminu zewnętrznego i kontekstu kształcenia”.
Miejsce

Termin
godzina

Prowadzący

Dyrektorzy szkół podstawowych
z Częstochowy
(szkoły publiczne i niepubliczne)

WOM Częstochowa
s. 237

28.02.2002
00
00
godz. 13 -15

B. Harasimowicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś

Dyrektorzy szkół podstawowych
z powiatu kłobuckiego

WOM Częstochowa
s. 237

25.02.2002
30
30
godz. 9 -12

B. Harasimowicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś

Dyrektorzy szkół podstawowych
z powiatu myszkowskiego

WOM Częstochowa
s. 237

26.02.2002
30
30
godz. 9 -12

B. Harasimowicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś

WOM Częstochowa
s. 237

27.02.2002
30
30
godz. 9 -12

B. Harasimowicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś

WOM Częstochowa
s. 237

28.02.2002
30
30
godz. 9 -12

B. Harasimowicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś

WOM Częstochowa
s. 237

21.02.2002
00
00
godz. 13 -15

B. Harasimowicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
z Częstochowy i terenu

WOM Częstochowa
s. 237

20.02.2002
30
30
godz. 9 -12

B. Harasimowicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś

Wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
z Częstochowy i terenu

WOM Częstochowa
s. 237

22.02.2002
30
30
godz. 9 -12

B. Harasimowicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś

Dla kogo

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dyrektorzy szkół podstawowych z powiatu
częstochowskiego ziemskiego
(gminy: Mykanów, Kruszyna, Rędziny, Kłomnice,
Mstów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Lelów, Przyrów)

Dyrektorzy szkół podstawowych z powiatu
częstochowskiego ziemskiego
(gminy: Blachownia, Starcza, Konopiska, Poczesna,
Kamienica Polska, Olsztyn, Janów)

GIMNAZJA
Dyrektorzy gimnazjów z Częstochowy
oraz powiatu ziemskiego częstochowskiego,
myszkowskiego i kłobuckiego

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
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Szkolenie liderów WDN szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadpodstawowych
Tematyka

Miejsce

Termin
godzina

Prowadzący

Projektowanie zmian
jakościowych
w szkole z uwzględnieniem wyników
egzaminu zewnętrznego i kontekstu
kształcenia

WOM Częstochowa
s. 237

20.02.2002
00
00
godz. 14 -16

B. Harasimowicz
M. Głębocka
E. Romański

SP nr 2
w Kłobucku

16.02.2002
00
00
godz. 14 -16

B. Harasimowicz
M. Głębocka
E. Romański

SP nr 1
w Myszkowie
ul. Leśna 1

25.12.2002
00
00
godz. 14 -16

B. Harasimowicz
M. Głębocka
E. Romański

WOM Częstochowa
s. 231

19.02.2002
30
00
godz. 10 -13

B. Harasimowicz
M. Głębocka
E. Romański

WOM Częstochowa
s. 231

18.02.2002
30
00
godz. 10 -13

B. Harasimowicz
M. Głębocka
E. Romański

WOM Częstochowa
s. 237

19.02.2002
00
00
godz. 14 -16

B. Harasimowicz
M. Głębocka
E. Romański

WOM Częstochowa
s. 237

18.02.2002 r.
00
00
godz. 14 – 16

B. Harasimowicz
M. Głębocka
E. Romański

Dla kogo

SZKOŁY PODSTAWOWE
Liderzy WDN
z Częstochowy
szkoły podstawowe

Liderzy WDN
z powiatu
kłobuckiego
szkoły podstawowe

Liderzy WDN
z powiatu
myszkowskiego
szkoły podstawowe

Liderzy WDN z powiatu częstochowskiego ziemskiego
szkoły podstawowe
(gminy: Mykanów, Kruszyna, Rędziny, Kłomnice,
Mstów, Dąbrowa Zielona,
Koniecpol, Lelów,
Przyrów)

Liderzy WDN z powiatu częstochowskiego ziemskiego
szkoły podstawowe
(gminy: Blachownia, Starcza,Konopiska, Poczesna,
Kamienica Polska, Olsztyn, Janów)

GIMNAZJA
Liderzy WDN z Częstochowy oraz powiatu ziemskiego
częstochowskiego,
myszkowskiego i kłobuckiego

Projektowanie zmian
jakościowych
w szkole z uwzględnieniem wyników
egzaminu zewnętrznego i kontekstu
gimnazja
kształcenia
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Liderzy WDN z Czę- Projektowanie zmian
stochowy i terenu
jakościowych
szkoły ponadgimnazjalne
w szkole z uwzględnieniem wyników
egzaminu zewnętrznego i kontekstu
kształcenia

Doskonalenie nauczycieli - nieodpłatne
Temat
Koncepcja pracy w klasach
integracyjnych – wymiana
doświadczeń

Edukacja regionalna – dziedzictwo
kulturowe w regionie

Dla kogo

nauczyciele klas integracyjnych szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum gminy
Blachownia

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

09.01.2002
godz. 1500

SP nr 17
w Częstochowie
Al. WP 130

K. Prażmowska
zaproszeni goście

16.01.2002
godz. 1500

Przedszkole we
Wręczycy Wlk.
ul Sportowa 2b

K. Prażmowska
zaproszeni goście

29.01.2002
godz. 1400

SP nr 1
Blachownia

B. Długosz
B. Toll

WOM – 42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3241153, 3241383, 3610578; e-mail:info@womczest.edu.pl; http://www.womczest.edu.pl

6

Temat
Umiejętności kluczowe
w edukacji według
programu KREATOR
Umiejętności kluczowe
w edukacji według
programu KREATOR

Planowanie pracy wychowawczej
z uwzględnieniem przeciwdziałania
agresji
Praca z dzieckiem nadpobudliwym
psychoruchowo
Indywidualizacja pracy dydaktyczno
– wychowawczej na zajęciach ze
sztuki
Hospitacja diagnozująca na zajęciach
ze sztuki

Konstruowanie szkolnych
programów w zakresie realizacji
ścieżek edukacyjnych.

Organizowanie różnych form pracy
z uczniami w obszarze edukacji
ekologicznej.
Konstruowanie planu wynikowego
z matematyki.

Dla kogo
nauczyciele szkół podstawowych nauczania zintegrowanego Gminy Poczesna
nauczyciele szkół podstawowych kształcenia zintegrowanego i przedmiotów humanistycznych
podstawowych kształcenia
zintegrowanego i przedmiotów humanistycznych

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

15.01.2002
godz. 1300

SP
Wrzosowa

B. Długosz
M. Tubielewicz

22.01.2002
godz. 1300

SP
Starcza

B. Długosz
M. Tubielewicz

28.02.2002
godz. 1300

SP
Konopiska

B. Długosz
M. Tubielewicz

WOM
Częstochowa
s. 231
WOM
Częstochowa
s. 231

liderzy, koordynatorzy
zespołów wychowawczych

19.02.2002
godz. 1430

nauczyciele prowadzący
zajęcia korekcyjnokompensacyjne

20.02.2002
godz. 1430

nauczyciele sztuki szkół
podstawowych i gimnazjum

14. 01. 2002 r.
godz. 1400

WOM sala
nr 231

nauczyciele sztuki szkół
podstawowych i gimnazjum
nauczyciele sztuki szkół
podstawowych i gimnazjum
liderzy WDN, nauczyciele
przedmiotów humanistycznych, matematyki i przyrody
ze szkół podstawowych
w gminie Popów

25. 02. 2002 r.
godz. 1400
27. 02. 2002 r.
godz. 1400

SP nr 2
w Kłobucku
SP nr 3
w Myszkowie

19.02.2002
godz. 1415

SP w Popowie

M.Tubilewicz
M.Wasik-Tyrała

w gminie Miedźno

26.02. 2002
godz. 1415

SP w Miedźnie
ul.Szkolna 1

M.Tubilewicz
M.Wasik-Tyrała

nauczyciele przyrody szkół
podstawowych w powiecie
częstochowskim
nauczyciele matematyki
szkół podstawowych i gimnazjum z gmin Lelów, Koniecpol, Dąbrowa Zielona

21.02. 2002
godz. 1430

U. Mielczarek

U. Mielczarek
M. Drzewiecka

M. Drzewiecka
M. Drzewiecka

WOM
w Częstochowie
s. 231

M.Wasik-Tyrała

21.02. 2002
godz. 1400

SP nr 5
w Myszkowie

J.Węgrzyn

nauczyciele biologii w gimnazjum i przyrody w szkole
podstawowej z Gmin:
Myszków, Koziegłowy, Poraj

22.02. 2002
godz. 1400

Gimnazjum nr 5
w Myszkowie

G.Wróblewska
-Ludwig

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

8.01.2002r.
godz.1400

konsultanci i doradcy metodyczni woj. śląskiego

15.01.2002r.
godz. 1000

oraz z powiatu myszkowskiego

Praca wychowawcza nauczyciela.

Ścieżką edukacyjną po regionie
Wojewódzka Rada ds. Promowania
Talentów Szkolnych .
Twórcza szkoła-twórczy nauczyciel.
Praca z uczniem zdolnym
i uzdolnionym artystycznie

Promować własny region

WOM
Częstochowa
s. 236
WOM
Częstochowa
s. 236

E. Jatulewicz
D. Bernacka
E. Jatulewicz

zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół
Na spotkanie zaprasza się
nauczycieli mających osiągnięcia
w zakresie:
- tworzenia programów autorskich,
- wprowadzania ciekawych metod
i form pracy,
- uprawiających twórczość własną.

Nauczyciele wszystkich
typów szkół

18 02 2002r.
godz. 1400

WOM
Częstochowa
s. 236

E. Jatulewicz
U. Mielczarek
D. Bernacka

26 02 2002r.
godz.1400

WOM
Częstochowa
s. 236

E.Jatulewicz
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Temat
Koncepcja zewnętrznego egzaminu
zawodowego - warsztaty
Perspektywy kształtowania się
zatrudnienia na rynku pracy konferencja
Certyfikowanie w szkolnictwie
zawodowym – seminarium
„Młodzieżowe Działania
Obywatelskie”
„Profilaktyka zagrożeń w rodzinie”
Konkurs”Zostań Negocjatorem”

Warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych tworzeniem autorskiego programu ścieżki międzyprzedmiotowej
„Edukacja europejska"

Seminarium: „Wizja i misja szkoły
w autorskich programach nauczania
konstruowanych przeznauczycieli"
Seminarium : „Program nauczania
blokowego przedmiotów
humanistycznych w kontekście
egzaminu zewnętrznego"
Seminarium: „Rola integracji
międzyprzedmiotowej w programie
gimnazjum w kontekście egzaminu
zewnętrznego"
Jak wybrać program wychowania
przedszkolnego oraz książki
pomocnicze”

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

nauczyciele szkolnictwa zawodowego branży mechanicznej,
budowlanej i elektrycznej pow.
myszkowskiego

21.02.2002
godz.1500

Myszków
ul. Kwiatkowskiego 18

Z. Zborowski
J. Trzos

dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych

15.02.2002
godz. 1000

Myszków
ul. Kwiatkowskiego 18

Z. Zborowski
J. Trzos

dyrektorzy szkół
zawodowych

24.01.2002
godz. 1000

nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, opiekunowie S.U.

15.01.2002r.
godz.1400

pedagodzy szkolni
Grupa wsparcia c. d.

19.02.2002r.
godz.1400

opiekunowie grup
zgłoszonych do konkursu

31.01.2002r
godz.1400

nauczyciele szkól podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych

08.01.2002r
godz.1400

nauczyciele pragnący wziąć
udział w planowanym konkursie
wojewódzkim na program
ścieżki „Edukacja europejska"

13.02.2002r
godz.1000

WOM
Częstochowa
s.231

D. Bernacka
E. Jatulewicz

dyrektorzy szkół i placówek
zainteresowanych konstruowaniem przez nauczycieli
autorskich programów
nauczania

09.01.2002r
godz.1000

WOM
Częstochowa
s.231

D. Bernacka
A. Janowska

dyrektorzy szkół
podstawowych

19.02.2002r
godz.1000

WOM
Częstochowa
s.236

D. Bernacka
A. Janowska

dyrektorzy gimnazjów

27.02.2002r
godz.1000

WOM
Częstochowa
s.231

D. Bernacka
A. Janowska
E. Jatulewicz

nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy
SP z rejonu metodycznego

15.02.2002
godz.1000
22.02.2002
godz.1000

Przedszkole
w Hucie Starej
„B”

K. Bednarczyk

ZSZ Nr 1
Z. Zborowski
Kłobuck
J. Trzos
ul. Zamkowa 1
WOM
Częstochowa
D.Sobala
s.201
WOM
D.Sobala
Częstochowa
/przewidywany
s.201
udział psychologa/
WOM
Częstochowa
D.Sobala
s.201
WOM
Częstochowa
D. Bernacka
s.231

Komunikaty
1. I Ogólnopolski Konkurs o Rodzinie
Zachęcamy nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Konkursie o Rodzinie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w internecie www.konkurs.wychowawca.pl lub
u konsultanta wychowania do życia w rodzinie Elżbiety Doroszuk (poniedziałki i środy
w godz. 9-12).
Etap szkolny konkursu trwa do 12 stycznia 2002. Prosimy szkolne komisje konkursowe
o przekazanie jednej z najlepszych prac z każdej kategorii w nieprzekraczalnym terminie 10 dni
od zakończenia etapu do WOM pok. 214.
2. Grupy wsparcia dla przyszłych autorów programów
Serdecznie zapraszamy nauczycieli pragnących opracować autorski program nauczania
przedmiotu, bloku przedmiotowego, ścieżki edukacyjnej, przedsięwzięć dydaktycznoWOM – 42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3241153, 3241383, 3610578; e-mail:info@womczest.edu.pl; http://www.womczest.edu.pl
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wychowawczych do wzięcia udziału w organizowanych bezpłatnie grupach wsparcia. W ramach
przedsięwzięcia planujemy:
- seminarium „Wizja pracy szkoły a rola autorskich programów edukacyjnych"
- kurs doskonalący: „Zasady konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych"
- warsztaty pracy twórczej
- konsultacje indywidualne
- prezentacje i publikacje prac uczestników warsztatów.
3. Grupy wsparcia dla nauczycieli wdrażających własne programy autorskie
Serdecznie zapraszamy nauczycieli, którzy opracowali własny program dydaktycznowychowawczy lub dokonali modyfikacji istniejących programów nauczania do udziału w grupie
wsparcia, w celu opracowania materiałów dydaktycznych ułatwiających im wdrażanie
programów. W ramach przedsięwzięcia planujemy:
- konferencję: „Realizacja i ewaluacja autorskich programów nauczania w kontekście założeń
I i II etapu reformy"
- forum dyskusyjne : „Problemy konstruktorów i realizatorów autorskich programów nauczania
a rola nadzoru pedagogicznego i jednostek samorządu terytorialnego w realizacji założeń
reformy programowej"
- kurs doskonalący: „Wybrane metody i techniki aktywizujące uczniów w realizacji autorskich
programów nauczania"
- kurs doskonalący: „Gra dydaktyczna jako nowoczesna metoda kształcenia i oceniania
uczniów"
- warsztaty pracy twórczej,
- prezentację prac uczestników warsztatów.
(Uwaga! Pisemne zgłoszenia przyjmuje Danuta Bernacka – konsultant WOM).

Poczta elektroniczna w doskonaleniu nauczycieli
Szanowni Państwo,
Uruchamiamy w roku szkolnym 2001/2002 nowy system komunikowania się ze szkołami
i placówkami oświatowymi.
Dyrekcja i konsultanci WOM informują i odpowiadają na pytania także poprzez pocztę
elektroniczną.
Zachęcamy do wykorzystywania tej formy porozumiewania się i prosimy Państwa
Dyrektorów, których szkoły mają dostęp do internetu, o przekazanie przez liderów WDN
kontaktowych adresów elektronicznych.

Adresy kontaktowe nauczycieli konsultantów
I.

II.

Dyrekcja WOM
Jerzy Zdański

zdanski@womczest.edu.pl

Grażyna Kawecka-Karaś

kawecka-karas@womczest.edu.pl

Przedmioty humanistyczne i artystyczne; programy nauczania
Danuta Bernacka

bernacka@womczest.edu.pl

Elżbieta Jatulewicz

jatulewicz@womczest.edu.pl

Grażyna Kawecka-Karaś

kawecka-karas@womczest.edu.pl

Izabela Leszczyna

leszczyna@womczest.edu.pl

Małgorzata Tubielewicz

tubielewicz@womczest.edu.pl

WOM – 42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3241153, 3241383, 3610578; e-mail:info@womczest.edu.pl; http://www.womczest.edu.pl
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III.

IV.

V.

VI.

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze; programy nauczania
Ryszard Kluba

kluba@womczest.edu.pl

Karol Świerczyński

swierczynski@womczest.edu.pl

Maria Wasik-Tyrała

wasik-tyrala@womczest.edu.pl

Organizacja i zarządzanie oświatą
Bożena Harasimowicz

harasimowicz@womczest.edu.pl

Grażyna Kawecka-Karaś

kawecka-karas@womczest.edu.pl

Izabela Leszczyna

leszczyna@womczest.edu.pl

Jerzy Zdański

zdanski@womczest.edu.pl

Pomiar dydaktyczny
Bożena Harasimowicz

harasimowicz@womczest.edu.pl

Grażyna Kawecka-Karaś

kawecka-karas@womczest.edu.pl

Ryszard Kluba

kluba@womczest.edu.pl

Izabela Leszczyna

leszczyna@womczest.edu.pl

Karol Świerczyński

swierczynski@womczest.edu.pl

Wychowanie przedszkolne; programy nauczania
Maria Maciąg

VII.

Kształcenie zintegrowane; programy nauczania
Barbara Długosz

VIII.

X.

XI.

XII.

XIII.

glebocka@womczest.edu.pl

Wychowanie; wychowanie do życia w rodzinie; programy wychowawcze
Elżbieta Doroszuk

doroszuk@womczest.edu.pl

Urszula Mielczarek

mielczarek@womczest.edu.pl

Dorota Sobala

sobala@womczest.edu.pl

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; programy nauczania
Urszula Mielczarek

mielczarek@womczest.edu.pl

Krystyna Prażmowska

prazmowska@womczest.edu.pl

Informatyka; programy nauczania
Eugeniusz Romański

romanski@womczest.edu.pl

Jerzy Zdański

zdanski@womczest.edu.pl

Edukacja europejska
Danuta Bernacka

bernacka@womczest.edu.pl

Dorota Sobala

sobala@womczest.edu.pl

Wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna
Marian Fuljanty

XIV.

dlugosz@womczest.edu.pl

Informacja pedagogiczna
Maria Głębocka

IX.

maciag@womczest.edu.pl

fuljanty@womczest.edu.pl

Edukacja obywatelska
Dorota Sobala

sobala@womczest.edu.pl

WOM – 42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3241153, 3241383, 3610578; e-mail:info@womczest.edu.pl; http://www.womczest.edu.pl
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XV.

XVI.

Szkolnictwo i doradztwo zawodowe
Eugeniusz Romański

romanski@womczest.edu.pl

Jerzy Trzos

trzos@womczest.edu.pl

Edukacja regionalna
Elżbieta Jatulewicz

jatulewicz@womczest.edu.pl

Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli
Nauczyciele Częstochowy oraz gmin i powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego
będą wspomagani w rozwoju zawodowym przez wszystkich konsultantów
metodycznych współpracujących z naszym Ośrodkiem.
Wymienieni niżej konsultanci WOM są odpowiedzialni za przekazywanie
doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych gminach.
Mamy nadzieję, że konsultant – opiekun nauczycieli w gminie – pomoże
oświatowemu w realizacji zadań edukacyjnych.
Ze szczegółami tej działalności zapoznamy Państwa Dyrektorów i liderów
spotkaniach.

WOM oraz doradców
informacji w zakresie
lokalnemu środowisku
WDN na najbliższych

Nauczycieli w gminach wspomagają:
Lp. Imię i nazwisko konsultanta
1. Małgorzata Tubielewicz
2. Maria Wasik-Tyrała

nr tel.
wewnętrznego
tel. centrala: 3241153, 241383, 3610578

nazwy gmin

Lipie, Popów, Miedźno

27
29

Opatów, Krzepice, Przystajń

28
19

Panki, Wręczyca, Żarki

21
30

7. Barbara Długosz
8. Maria Maciąg

Blachownia, Konopiska, Starcza, Poczesna

17
18

9. Elżbieta Doroszuk
10. Maria Głębocka

Myszków, Mykanów, Kruszyna

14

Rędziny, Kłomnice, Mstów

25

Dąbrowa Ziel., Przyrów, Koniecpol, Koziegłowy

32
12

Janów, Olsztyn, Poraj, Kamienica Polska

32
31

3. Urszula Mielczarek
4. Krystyna Prażmowska
5. Elżbieta Jatulewicz
6. Danuta Bernacka

11. Jerzy Trzos
12. Dorota Sobala
13. Izabela Leszczyna
14. Grażyna Kawecka-Karaś
15. Bożena Harasimowicz
16. Ryszard Kluba

WOM – 42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3241153, 3241383, 3610578; e-mail:info@womczest.edu.pl; http://www.womczest.edu.pl
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17. Eugeniusz Romański
18. Karol Świerczyński

Lelów, Niegowa, Kłobuck

26
31

19. wszyscy konsultanci

Częstochowa

-

Biblioteka Pedagogiczna WOM w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Bór 61
tel. (034) 3633797
Zapraszamy do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych:
-

kształcących się i doskonalących nauczycieli,

-

studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela,

-

słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,

-

osoby zainteresowane problemem kształcenia i wychowania.

Posiadamy do dyspozycji czytelników:
-

bogaty księgozbiór - 178 tys. woluminów

-

czasopisma -101 tytułów

-

zbiory audiowizualne -w tym 1574 kaset VHS (z nowoczesnymi programami edukacyjnymi)

Dysponujemy bogatą bazą informacyjną o Reformie Systemu Edukacji, w szczególności:
aktualnymi programami nauczania zatwierdzonymi przez MEN,
nowymi opracowaniami metodycznymi,
informatorami o formach dokształcania i doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju
prowadzimy działalność informacyjno- bibliograficzną,
udzielamy pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,
organizujemy i prowadzimy zajęcia w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej dla wszystkich
typów szkół (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Filia w Myszkowie
Adres: 42-300 Myszków, ul. ks. Wyszyńskiego 7a
Telefon: (034) 313-22-23

Filia w Kłobucku
Adres: 42-100 Kłobuck, ul. ks. Skorupki 45
Telefon: (034) 317-26-52 (sekretariat szkoły)

Filia w Lublińcu
Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 18
Telefon: (034) 356-23-66

Filia w Lelowie
Adres: 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31
Telefon: (034) 355-00-88
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