
25 września 2019 r.



PROGRAM - część I
godz. 11:00 - 12:30

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 
Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie 

2. Ważne zadania dla bibliotek szkolnych w nowym roku szkolnym
Sylwia Czacharowska, Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie 

3. Oferta doskonalenia dla bibliotekarzy szkolnych w roku szkolnym 2019/2020
Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie 

4. Retoryka w nowej podstawie programowej sposobem na kształtowanie kultury czytelniczej
Maria Wiśniewska, W-MBP w Olsztynie 



PROGRAM - część II
godz. 12:45 - 14:00 

1. Fake news – nieprawdziwe informacje w internetowym świecie – wyzwanie edukacji w 
erze cyfrowej – Joanna Łazicka, Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w 
Olsztynie

2. Prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych przez W-M BP w Olsztynie – Aneta 
Świder – Pióro, Warmińsko – Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2019/2020

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych 
i ponadpodstawowych.

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 
bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.



Priorytety Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty 
w roku szkolnym 2019/2020

1. Podniesienie jakości kształcenia szkół województwa 
warmińsko - mazurskiego.

2. Działania wychowawcze podejmowane we współpracy 
z rodzicami, przygotowujące dzieci i młodzież 
do odpowiedzialnego dorosłego życia.







Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, 
w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie TIK w realizacji podstawy programowej

Działania W-MBP wspierające szkoły:

1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Jak oceniać informacje pozyskiwane z sieci?

2. ZAKŁADKA: Dla nauczycieli bibliotekarzy/Przydatne materiały/Bezpieczeństwo w sieci

3. WARSZTATY KOMPUTEROWE Z ZAKRESU TIK DLA NAUCZYCIELI 
– 12 tematów w tym 3 nowe.



Wychowanie do wartości przez kształtowanie 
postaw obywatelskich i patriotycznych

Działania W-MBP wspierające szkoły:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
„Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego”



Wdrażanie nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego

Działania W-MBP wspierające szkoły:

Podczas forów będą omawiane różne aspekty podstawy 
programowej w kontekście pracy nauczyciela bibliotekarza 

szkolnego.



Profilaktyka uzależnień w szkołach 
i placówkach oświatowych



Kształtowanie kultury czytelniczej, podejmowanie działań 
mających na celu rozbudzanie u uczniów 

zamiłowania do czytania

Działania W-MBP wspierające szkoły:
Elementy retoryki w pracy nauczyciela bibliotekarza

Warsztaty

Dyskusje, debaty, konkursy oratorskie i inne formy pracy z uczniami  sposobem na rozwój 
kultury żywego słowa.

Miejsce retoryki w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej i 
ponadpodstawowej i jej przełożenie na pracę bibliotekarza szkolnego.



PAŹDZIERNIK -

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 



NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA  
NA LATA 2016 - 2020

Termin składania wniosku do organu prowadzącego 
o udzielenie wsparcia finansowego - 31.10.2019 r.

Termin składania sprawozdań wojewodzie przez organy prowadzące szkoły -
15.01.2020r.

Środki można pozyskać w latach 2016-2020 tylko raz.

ostatni nabór wniosków










