
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Materiał nr 2 

 

Placówki doskonalenia i biblioteki pedagogiczne 

 

1. OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. 

tel. 32 258 71 72 
40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/7 
 
www.oswiata.slask.pl 
 

2. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach 

www.metis.pl 

 

3. Gliwicki Ośrodek Metodyczny 

www.gom.gliwice.pl/ 

Okrzei 20 

44-100 Gliwice 

tel. 32 302 19 90 

 

4. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM 

https://womkat.edu.pl 

 

5. Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Gliwicach 

Kozielska 52 

44-100 Gliwice 

tel. 32 331 48 08 

http://www.nowator.edu.pl 

 

6. Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Business Center 1 

Staromiejska 2/7 

40-013 Katowice 

tel. 32 253 72 85 

http://www.oswiata.slask.pl/
https://www.metis.pl/
http://www.metis.pl/
http://www.gom.gliwice.pl/
http://www.gom.gliwice.pl/
https://womkat.edu.pl/
https://womkat.edu.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=174139
http://www.nowator.edu.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=206486
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http://www.bc1.pl 

 

7. Filia w Raciborzu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku 

Juliusza Słowackiego 55 

47-400 Racibórz 

tel. 32 419 00 02 

http://www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz 

 

8. Instytut Doskonalenia Nauczycieli Qubus Institute 

Ścigały 10 

40-208 Katowice 

tel. 32 750 30 14 

http://www.qubusgroup.pl 

 

9. Instytut Doskonalenia Nauczycieli Wiedza 

Wojewódzka 29 

40-026 Katowice 

tel. 32 297 43 42 

 

10. Instytut Studiów Podyplomowych Pdn 

Sienkiewicza 1 

43-100 Tychy 

tel. 32 787 57 47 

http://www.podyplomowka.edu.pl 

 

11. Mega Centrum Rozwoju Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 

Narutowicza 7a 

41-902 Bytom 

tel. 32 282 54 78 

 

12. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Nauka" 

http://www.bc1.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100369
http://www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=175781
http://www.qubusgroup.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=206487
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=175803
http://www.podyplomowka.edu.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=177310
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=206283
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Łużycka 16 

44-101 Gliwice 

tel. 32 237 46 82 

 http://www.zdk-komag.pl 

13. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli "Pedagog" 

Karłuszowiec 9 

42-600 Tarnowskie Góry 

tel. 32 769 03 39 

 http://www.kursysilesia.pl 

 

14. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Abakus 

Karłowicza 26 

41-710 Ruda Śląska 

tel. 32 242 00 72 

http://www.abakus.rsl.pl 

 

15. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore 

Bażantów 2 

40-668 Katowice 

 

16. Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Edukacja" 

3 Maja 31 

43-300 Bielsko-Biała 

tel. 33 822 80 58 

http://www.centrumedukacja.pl 

 

17. Niepubliczny Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Jawor" 

Matejki 24 

43-600 Jaworzno 

tel. 32 615 64 69 

http://www.zdk-komag.pl/
http://www.kursysilesia.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=206582
http://www.abakus.rsl.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=206488
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=205995
http://www.centrumedukacja.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=206383
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http://www.idn.boo.pl 

 

18. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Elpax" w Bytomiu 

Łużycka 11 

41-902 Bytom 

tel. 32 282 40 06 

http://www.odn.elpax.pl 

 

19. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Pro Educo 

Smugowa 58 

40-750 Katowice 

tel. 32 206 33 12 

http://www.proeduco.pl 

 

20. Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego "Partner" 

3 Maja 48/5 

41-800 Zabrze 

tel. 32 278 47 03 

http://partner.edu.pl 

 

21. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ars 

Gnieźnieńska 6 

47-400 Racibórz 

tel. 32 419 05 21 

http://arscentrum.pl 

 

22. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Future 

Sienkiewicza 39 

42-600 Tarnowskie Góry 

tel. 32 285 63 68 

http://www.future.edu.pl 

http://www.idn.boo.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=98963
http://www.odn.elpax.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=179941
http://www.proeduco.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=206786&l=20
http://partner.edu.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=205537&l=20
http://arscentrum.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=205662&l=20
http://www.future.edu.pl/
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23. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lider 

Leśna 10 

42-400 Zawiercie 

tel. 32 671 03 04 

http://www.odnzawiercie.com.pl/ 

 

24. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego 

"Edukator" Bożena Kubiczek 

http://www.sceedukator.pl 

 

25. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego 

ks. I. Świeżego 8 

43-400 Cieszyn 

tel. 33 858 26 02 

https://odz.edu.pl/ 

 

26. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej 

Komorowicka 48 

43-300 Bielsko-Biała 

tel. 33 812 45 77 

 

27. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Filia w Cieszynie 

Stalmacha 14 

43-400 Cieszyn 

tel. 33 852 10 73 

 

28. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Filia w Milówce 

Dworcowa 17 

34-360 Milówka 

tel. 33 863 78 38 

https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=205788&l=20
http://www.odnzawiercie.com.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=180570&l=20
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=180570&l=20
http://www.sceedukator.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=180580&l=20
https://odz.edu.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=98810&l=20
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=98811&l=20
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=98812&l=20
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29. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Filia w Skoczowie 

Podkępie 1 

43-430 Skoczów 

tel. 33 853 20 55 

 

30. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Filia w Żywcu 

Jagiellońska 15 

34-300 Żywiec 

tel. 33 861 35 64 

 

31. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach 

Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 7 

40-132 Katowice 

tel. 32 258 38 38 

 

32. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Bytomiu 

Chorzowska 22/A 

41-902 Bytom 

tel. 32 286 23 52 

 

33. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Chorzowie 

Sportowa 21 

41-506 Chorzów 

tel. 32 247 33 70 

 

34. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Dąbrowie Górniczej 

Legionów Polskich 69 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

tel. 32 262 41 79 

 

https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=98813&l=20
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=98814&l=20
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100003&l=20
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100005&l=20
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100006&l=20
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100008&l=20
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35. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Gliwicach 

Przedwiośnie 2 

44-100 Gliwice 

tel. 32 231 35 38 

 

36. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Jaworznie 

Rynek Główny 17 

43-600 Jaworzno 

tel. 32 616 26 95 

 

37. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Mysłowicach 

Powstańców 19 

41-409 Mysłowice 

tel. 32 225 04 33 

 

38. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Pszczynie 

Bogedaina 24 

43-200 Pszczyna 

tel. 32 210 39 50 

 

39. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Rudzie Ślaskiej 

Tołstoja 13 

41-709 Ruda Śląska 

tel. 32 248 46 04 

 

40. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Sosnowcu 

Chmielna 17 

41-209 Sosnowiec 

tel. 32 266 81 76 

 

41. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tarnowskich Górach 

https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100009&l=20
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100010&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100011&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100013&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100014&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=206490&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100017&l=40
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Opolska 59 

42-600 Tarnowskie Góry 

tel. 32 285 55 97 

42. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach 

Gen. Andersa 6A 

43-100 Tychy 

tel. 32 227 47 03 

43. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Będzinie 

Małachowskiego 29 

42-500 Będzin 

tel. 32 267 49 34 

44. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Zabrzu 

3 Maja 12 

41-800 Zabrze 

tel. 32 271 02 28 

45. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Zawierciu 

Polska 35 

42-400 Zawiercie 

tel. 32 672 35 36 

 

45. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku 

B. Chrobrego 27 

44-200 Rybnik 

tel. 32 422 20 59 

 

46. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Os. 1 Maja 16A 

44-304 Wodzisław Śląski 

tel. 32 729 32 42 

http://www.podn.wodzislaw.pl 

 

https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100019&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100004&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100020&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100018&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100368&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=98443&l=40
http://www.podn.wodzislaw.pl/
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47. Pro-Inwest Centrum Edukacji dla Nauczycieli 

Modelarska 10 

40-142 Katowice 

tel. 32 209 05 32 

http://www.pro-inwest.org/ 

 

48. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Rodn "Wom" - Filia w Kłobucku 

ks. I. Skorupki 46 

42-100 Kłobuck 

tel. 34 317 33 69 

 

49. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Rodn "Wom" - Filia w Lelowie 

Szczekocińska 31 

42-235 Lelów 

tel. 34 355 00 99 

 

50. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Rodn "Wom" - Filia w Lublińcu 

Paderewskiego 18 

42-700 Lubliniec 

tel. 34 351 17 98 

 

51. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Rodn "Wom" - Filia w Myszkowie 

Pułaskiego 7/210 

42-300 Myszków 

tel. 34 313 44 94 

 

52. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Rodn "Wom" w Częstochowie 

Aleja Jana Pawła II 126/130 

42-202 Częstochowa 

tel. 34 360 60 04 

 

https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=206485&l=40
http://www.pro-inwest.org/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=99240&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=99241&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=99242&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=99239&l=40
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=99238&l=40
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53. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wom" 

Aleja Jana Pawła II 126/130 

42-202 Częstochowa 

tel. 34 360 60 04 

http://www.womczest.edu.pl 

 

54. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wom" w Bielsku-Białej 

Legionów 25 

43-300 Bielsko-Biała 

tel. 33 812 37 15 

http://wombb.edu.pl 

 

 

55. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wom" w Katowicach 

Kardynała Wyszyńskiego 7 

40-132 Katowice 

tel. 32 203 59 67 

http://www.wom.edu.pl 

 

56. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "Wom" w 

Rybniku 

Parkowa 4a 

44-200 Rybnik 

tel. 32 422 33 47 

http://www.wom.edu.pl 

 

57. Regionalny Ośrodek Kształcenia 

Górna 14 

43-400 Cieszyn 

tel. 517 552 502 

http://www.regionalny-osrodek-ksztalcenia.edu.pl 

https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=99235&l=40
http://www.womczest.edu.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=205994&l=40
http://wombb.edu.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=99997&l=60
http://www.wom.edu.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100366&l=60
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=100366&l=60
http://www.wom.edu.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=205045&l=60
http://www.regionalny-osrodek-ksztalcenia.edu.pl/
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58. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia 

I. Kosmowskiej 5 

42-224 Częstochowa 

tel. 34 362 51 05 

http://www.sod.edu.pl 

 

59. Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Korfantego 141 

40-154 Katowice 

tel. 32 204 14 73 

http://www.oswiata.slask.pl 

 

60. Via Media Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 

Szczytowa 16 

43-370 Szczyrk 

tel. 609 725 414 

 http://www.viamedia.com.pl 

 

61. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Doskonalenia 

Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach 

Krasińskiego 2 

40-952 Katowice 

tel. 32 603 77 26 

http://www.cdun.katowice.zdz.pl 

 

Wspomaganie w przepisach prawa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 

poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 z późniejszymi zmianami  

  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369). 

https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=206174&l=60
http://www.sod.edu.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=187463&l=60
http://www.oswiata.slask.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=204969&l=60
http://www.viamedia.com.pl/
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=188142&l=60
https://slaskie.placowki-doskonalenia-nauczycieli.edubaza.pl/serwis.php?s=3410&pok=72582&id=188142&l=60
http://www.cdun.katowice.zdz.pl/
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2017&qplikid=3654
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2017&qplikid=3654
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2017&qplikid=3654
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 z późniejszymi zmianami  

 

§ 2. Do zadań poradni należy:  

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;  

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;  

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych;  

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. (…) 

 

§ 9.1. Realizowanie przez poradnie zadań, o których mowa w § 2 pkt 3, polega  

w szczególności na: 

1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom,  

o których mowa w § 5 ust. 2, pomocy w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 

b) planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego, 

c) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

2) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu 

przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologicznopedagogicznej oraz 

opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz 

indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno wychowawczych; 

3) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub 

rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,  

w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2017&qplikid=3654
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-04-2017&qplikid=3654
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dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia 

niepełnosprawnego; 

4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom,  

o których mowa w § 5 ust. 2, pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych  

i wychowawczych; 

5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 

6) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci  

i młodzieży, rodziców i nauczycieli; 

7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami 

pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup 

wychowawczych i specjalistom, o których mowa w § 5 ust. 2. 

 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności w formie: 

1) porad i konsultacji; 

2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów, o których mowa w § 5 ust. 2; 

3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych; 

4) warsztatów; 

5) grup wsparcia; 

6) wykładów i prelekcji; 

7) prowadzenia mediacji; 

8) interwencji kryzysowej; 

9) działalności informacyjno-szkoleniowej; 

10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, o których mowa w § 5 ust. 2, 

którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej 

pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 
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 § 10.1. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa w § 2 pkt 4, polega  

na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy 

przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:  

1) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, 

ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 60 ust. 3 

pkt 1 ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;  

2) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest 

badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;  

3) realizacji podstaw programowych;  

4) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania;  

5) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów,  

o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c i 21d ustawy o systemie oświaty;  

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa  

w pkt 5;  

7) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.”; 

 

2. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje: 

1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 

2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły 

lub placówki; 

3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; 

4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form 

wspomagania. 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (…)  

 

§1. 2. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom 

materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku 

oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności: 



 

15 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, 

b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych 

ramowymi planami nauczania, 

c) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół, 

d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 

e) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania 

przedszkolnego, 

f) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki 

oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty, 

g) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek  

w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie 

określonym w ust. 3 pkt 2–5, 

h) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej  

z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania: 

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, 

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej; 

4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. 

3. Wspomaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest organizowane i prowadzone  

z uwzględnieniem: 

1) kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie 

oświaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f; 

2) wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez 

organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie  

z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego; 

3) realizacji podstaw programowych; 
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4) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego; 

5) wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

6) innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki. 

 

4. Wspomaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, polega na: 

1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, 

mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących: 

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki, 

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub 

placówki, 

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, 

d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie 

wniosków z ich realizacji; 

2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy  

w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy,  

w szczególności przez wymianę doświadczeń. 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 29 września 2016 r.  

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (…) 

 

§17. 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; 
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4) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania;  

5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, 

wyników egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, oraz korzystania 

z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli; 

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków  

z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów, o których mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy.  

2. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 1, 

należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół  

i placówek w zakresie zarządzania oświatą.  

3. Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez 

samorząd województwa, zwanych dalej „wojewódzkimi placówkami doskonalenia”, należy 

ponadto: 

 1)  organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego  

dla nauczycieli:  

a) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych, 

b) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz językiem regionalnym;  

2) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie  

i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli.  

4. W zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, wojewódzkie placówki doskonalenia 

współpracują z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym.  

5. Publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w ust. 1, mogą realizować również inne 

zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.  

§ 18. 1. Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe w szczególności 

przez: 

1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego  

na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy 

szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 17 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym 

przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego: 
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a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki, 

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub 

placówki,  

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,  

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form 

wspomagania; 

2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz 

dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą  

w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;  

3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, 

warsztatów i szkoleń;  

4) udzielanie konsultacji;  

5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. 1658) 

§22.1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi 

stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości prac szkoły lub placówki; 

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 

lub placówki; 

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki, 

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli  

do doskonalenia zawodowego, 

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, 

4) monitoruje pracę szkoły lub placówki. 

2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole 

lub placówce za istotne w jej działalności. 
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3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki  

we współpracy z nauczycielami, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 

1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania; 

2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki. 

§23.1 Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru 

pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły 

lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli 

i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki,  

w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany  

z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub 

placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki 

oświatowej państwa, o których mowa w art.60 ust.3 pkt 1 ustawy. 

3. Plan nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; 

2) tematykę terminy przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów 

prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły lub placówki; 

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o których mowa w §22 ust.1 pkt 3; 

4) plan obserwacji, o której mowa w §22 ust.3 pkt 2; 

5) zakres monitorowania, o którym mowa w §22 ust.1 pkt 4 

 

 

 


