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PROGRAM POWIATOWEJ KONFERENCJI
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli jst
nt. „Praktyczne aspekty podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej 

paostwa w roku szkolnym 2016/2017”

Częśd I: 9.30 – 13.00

• Oferta edukacyjna PCEN 

• Kierunki polityki oświatowej:

1) upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci    
i młodzieży,

2) rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach                                  
i placówkach,

3) podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych 
poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy,

• Przerwa

4)    kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

• Szkolne Koła Caritas

• Zmiany w prawie oświatowym 

• Zakooczenie konferencji: 13.00

Częśd II: 13.15 – 13.45

• Spotkanie regionalnych sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów przedszkoli, 
szkół i placówek oświatowych



OFERTA
PODKARPACKIEGO CENTRUM

EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE

ROK SZKOLNY 2016/2017

www.pcen.pl

Patronat honorowy:  Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl



PCEN w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum 
Edukacji Nauczycieli 
jest placówką 
akredytowaną samorządu 
województwa 
podkarpackiego, której 
zadania wynikają                         
z rozporządzenia MEN                   
z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli

Nasza struktura

• PCEN Rzeszów

• PCEN Oddział Przemyśl

• PCEN Oddział Krosno

• PCEN Oddział Tarnobrzeg

• Ośrodek Edukacji 
Nauczycieli i Pracowników 
Administracji 
Samorządowej  w Czudcu



PCEN w Rzeszowie 

ul. Niedzielskiego 2; 35-036 Rzeszów



Oddział Przemyśl

ul. Kraszewskiego 7a; 37-700 Przemyśl



Oddział Tarnobrzeg

ul. Sienkiewicza 206; 39-400 Tarnobrzeg



Oddział Krosno

ul. Grodzka 45b; 38-400 Krosno



OENiPAS w Czudcu 

ul. Rzeszowska 82; 38-120 Czudec



Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Organizujemy i prowadzimy doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków 
polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian 
w systemie oświaty poprzez wspomaganie:

- kadry kierowniczej,

- nauczycieli,

- zespołów nauczycielskich, rad pedagogicznych,

- pracowników jst zajmujących się oświatą



Kierunki polityki oświatowej                                
w roku szkolnym 2016/2017

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie 
kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci 
i młodzieży w szkołach i placówkach.

3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez 
angażowanie pracodawców w proces 
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy.



Wspomaganie

• organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek 
jest zadaniem obowiązkowym placówki doskonalenia 
nauczycieli

• polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działao 
mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki

• obejmuje:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do

zaspokojenia tych potrzeb

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków 

z realizacji zaplanowanych form wspomagania



Podmioty działania PCEN

Ze względu na odbiorcę w ofercie PCEN znalazły się:

• Akademia Zarządzania - wszystkie formy 
szkoleniowe wspomagające pracę kadry 
kierowniczej szkół, przedszkoli oraz placówek 
oświatowych oraz pracowników jst

• Akademia Dobrego Nauczyciela - wszystkie formy 
szkoleniowe służące wspomaganiu pracy 
nauczycieli, wychowawców, pedagogów, 
bibliotekarzy



W ramach wspomagania przygotowaliśmy ofertę 
tematów szkoleo, która może byd realizowana 

we wszystkich oddziałach jako:

• pojedyncze szkolenie rady pedagogicznej 
(4 godziny)

• cykl szkoleo obejmujący 3 lub więcej tematów  
(dawne tzw. „rady kontraktowe”)

• wyjazdowe szkolenia rad pedagogicznych 
realizowane w bazie szkoleniowo-noclegowej 
w Czudcu, Tarnobrzegu, Przemyślu, połączone 
z poznawaniem województwa podkarpackiego 
(jeden lub dwa noclegi)

• ponadto realizujemy szkolenia na zgłoszone              
przez Paostwa tematy



Baza noclegowa

Baza Noclegowa w Krośnie

Krośnieński Oddział  PCEN dysponuje pokojami noclegowymi 

znajdującymi się w  naszym budynku dydaktyczno-konferencyjnym. 

Dobra lokalizacja oraz infrastruktura stwarzają dogodne warunki do 

organizowania kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, olimpiad  oraz  

wypoczynku. 

Serdecznie zapraszamy do Podkarpackiego Trójmiasta oraz  

malowniczych i urokliwych okolic Krosna określanego  wcześniej "małym 

Krakowem".

Baza  Dydaktyczno – Noclegowa BELFEREK 

w Przemyślu 

Baza Dydaktyczno - Noclegowa położona jest ok. 350 m 

od Rynku miasta. Infrastruktura i lokalizacja stwarzają 

doskonałe warunki do wypoczynku, organizowania 

szkoleń, kursów, konferencji, zjazdów integracyjnych, 

spotkań biesiadnych oraz przyjęć okolicznościowych.

Baza Socjalno-Noclegowa „Dworek  

pod lipami” w Tarnobrzegu 

Podkarpackie Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w 

Tarnobrzegu zaprasza do skorzystania 

z bazy socjalno-noclegowej „Dworek                

pod lipami”. Budynek bazy przypomina 

klasyczny dworek polski. Obok niego 

mieści się  doskonale wyposażony 

budynek dydaktyczno-konferencyjno-

bankietowy, położony w neogotyckim 

Pałacu Myśliwskim. Pałac otacza piękny 

park.

OENiPAS w Czudcu

Ośrodek położony jest w malowniczej okolicy na Pogórzu 

Strzyżowsko-Dynowskim w odległości 18 km od Rzeszowa 

przy drodze prowadzącej do Krosna. W Ośrodku znajdują 

się:  budynek gościnny wraz ze stołówką, budynek 

dydaktyczny z salą gimnastyczną, pełnowymiarowy    

stadion, boiska sportowe oraz strzeżony parking.                

Ośrodek przygotowany jest do prowadzenia wszelkiego 

rodzaju szkoleń, kursów, konferencji, zjazdów, sympozjów, 

konkursów, olimpiad.



Rejestracja formy szkoleniowej

Rejestracja i zamawianie szkoleo dla rad 
pedagogicznych odbywa się poprzez formularz 
zgłoszenia dostępny na stronie PCEN.

Jest ona dwustopniowa:
1) rejestracja w bazie danych;
2) zamówienie szkolenia.

Możliwe jest również zamówienie szkolenia 
droga mailową lub telefonicznie.



Oferta szkoleniowa

• Zrzut ekranu z formularzami i wyjaśnienie ich 
funkcjonowania





Karty zgłoszeo 



Wspomaganie

Wspomaganie pracy nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów i innych pracowników 
pedagogicznych odbywa się poprzez:

• warsztaty realizowane w poszczególnych 
oddziałach PCEN

• kursy kwalifikacyjne

• studia podyplomowe

• sieci współpracy, zarówno regionalne,
jak i przedmiotowe



Kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą

• realizowany w bieżącym roku szkolnym we 
wszystkich oddziałach PCEN w terminie od 
września 2016 do czerwca 2017

• przygotowany, za zgodą Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty, według nowego programu 
ramowego MEN



Pozostałe kursy kwalifikacyjne 
(tylko w placówkach akredytowanych)

• przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu

• pedagogika specjalna dla nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu

• przygotowanie pedagogiczne do nauczania 
języka obcego

• wczesne nauczanie języka obcego



Możliwości studiów podyplomowych

• wychowanie do życia w rodzinie

• programowanie

• autyzm

• prawo oświatowe

• finansowanie oświaty

• oligofrenopedagogika

• surdopedagogika

• andragogika



Współpraca z wyższymi uczelniami

• nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem 
Rzeszowskim w zakresie realizacji studiów 
podyplomowych m.in. z programowania 

• realizujemy studia podyplomowe z Paostwową Wyższą 
Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu

• prowadzimy rozmowy z Paostwową Wyższą Szkołą 
Zawodową w Krośnie i PWSZ w Sanoku



Współpraca z samorządami 
województwa podkarpackiego

wspólne projekty w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego:

- 9.4 (szkolnictwo 
zawodowe - Powiat 
Strzyżowski i Powiat 
Ropczycko-Sędziszowski),

- 9.2 (68 szkół z całego 
województwa 
podkarpackiego)

realizujemy diagnozę 
potrzeb edukacyjnych na 
potrzeby programów, 
dzięki którym 
pozyskujemy środki 
z funduszy unijnych



Współpraca międzynarodowa

• współpraca z instytucjami zajmującymi się edukacją 
na Ukrainie (szczególnie w zakresie nauczania 
języka polskiego)

• współpraca z instytucjami oświatowymi ze Słowacji 
(tu m.in. wspólny projekt w ramach współpracy 
transgranicznej Interreg z miastem Svidnik)

• współpraca z Włochami w ramach Erasmusa            
w partnerstwie z samorządem Tarnobrzega

• rozszerzanie współpracy o inne kraje



Współpraca z instytucjami
• szkoły i placówki z terenu województwa

• Podkarpackie Kuratorium Oświaty

• Instytut Pamięci Narodowej

• poradnie psychologiczno-pedagogiczne

• pełnomocnik ds. rodziny przy Wojewodzie Podkarpackim

• Ośrodek Rozwoju Edukacji, w skład którego wchodzi 
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej                           
i Ustawicznej

• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+



Zaproszenie do współpracy

• realizacja wspólnych 
projektów

• rozwój doradztwa 
metodycznego, np. 
poprzez  wspólne 
organizowanie lekcji 
pokazowych

• mamy w województwie 
podkarpackim 
16 doradców 
metodycznych 
(w woj. opolskim jest 
ich 156)

• organizujemy kursy 
przygotowujące do 
pracy doradcy 
metodycznego



Wydawnictwa

„Kwartalnik Edukacyjny”, „Nauczyciel i szkoła”



Przygotowanie uczniów do 
matury 2017 – projekty PCEN

1. Praca w powiatowych seminaryjnych grupach 
nauczycielskich.

2. Cykl „rozwijających się” próbnych matur.

3. Maturalna Liga Zadaniowa (rozszerzona 
matura) – szkolny, a później międzyszkolny 
konkurs rozwiązywania zadao maturalnych.

4. III Podkarpacki Sprawdzian Przedmaturalny 
dla uczniów klas drugich.



Nowa strona internetowa PCEN

www.pcen.pl

Strona internetowa

www.pcen.pl




