


Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli jest 

publiczną placówką oświatową działającą od 19 sierpnia 2002 r.  

Ośrodek utworzony

Uchwałą Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu

w Busku-Zdroju z dn. 26 maja 2002 r.



1. Powiat Buski – szkoły ponadpodstawowe

2. Powiat Kazimierski - szkoły ponadpodstawowe

3. Gminę Busko-Zdrój

4. Gminę Nowy Korczyn

5. Gminę Stopnica

6. Gminę Wiślica

7. Gminę Tuczępy

8. Gminę Pacanów

9. Gminę Solec-Zdrój

10.Gminę Gnojno

11.Gminę Pińczów

12.Gminę Kazimierza Wielka

13.Gminę Opatowiec

W placówkach oświatowych, które obejmujemy swoim doradztwem 

i doskonaleniem zawodowym zatrudnionych jest 1860 nauczycieli.



 Nauczyciele doradcy metodyczni 

zatrudnieni w Ośrodku (10 osób).

 Nauczyciele konsultanci

zatrudnieni w Ośrodku (2 osoby).



Dnia 15.06.2010  r. decyzją Świętokrzyskiego Kuratora

Oświaty w Kielcach, Powiatowy Ośrodek Doradztwa

i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju uzyskał 

akredytację numer KO II-42350/1/2010.



Dnia 28 lutego 2011 r.  Powiatowy Ośrodek Doradztwa 

i Doskonalenia Nauczycieli uzyskał tytuł:

Miejsca Odkrywania Talentów, 

który świadczy o tym, iż placówka przyczynia 

się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień 

dzieci i młodzieży.



- Kadra pedagogiczna Ośrodka posiada pełne kwalifikacje do pełnienia 

funkcji nauczyciela doradcy metodycznego, ale także posiada szereg 

kompetencji i umiejętności interdyscyplinarnych do prowadzenia 

różnorodnych zajęć np. wychowawczych, profilaktycznych, z zakresu 

specjalnych potrzeb edukacyjnych, przepisów prawa oświatowego, oceniania 

w szkole itp.

- Cyklicznie prowadzona jest diagnoza potrzeb edukacyjnych placówek 

oświatowych współpracujących z Ośrodkiem mająca na celu wspomaganie 

ich w jakościowym rozwoju. 



- Systematyczny udział kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych 

w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i doradztwa 

metodycznego proponowanych przez Ośrodek.

- Prowadzenie szkoleń e-learningowych oraz B-learningowych .

- Prowadzenie warsztatów artystycznych (tanecznych, muzyczno-ruchowych, 

plastycznych) oraz zajęć z arteterapii, języka migowego oraz związanych              

z regionalizmem.

- Prowadzenie zajęć edukacyjnych z jednoczesnym prowadzeniem badań 

naukowych.



- Prowadzenie szkoleń dla rodziców.

- Prowadzenie interdyscyplinarnych lekcji otwartych. 

- Bardzo dobra współpraca z organami prowadzącymi placówki oświatowe, które 

partycypują w kosztach utrzymania Ośrodka.

- Współpraca z licznymi podmiotami wspierającymi oświatę tj.: MEN, 

Kuratorium Oświaty w Kielcach, ORE, BSCK, uczelniami wyższymi, ośrodkami 

doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, poradniami, 

warsztatami terapii zajęciowej.



- Włączanie się w ogólnopolskie akcje np. Narodowe Czytanie wybitnych polskich dzieł 

literackich pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.



- Organizujemy konferencje metodyczne o zasięgu wojewódzkim.



- Organizowanie powiatowych i międzypowiatowych konkursów dla dzieci i młodzieży:



XVI EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY       

O REGIONIE „MOJE PONIDZIE”











ADRES:
PODiDN

Busko-Zdrój
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28-100 Busko-Zdrój
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