
Realizujmy podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 razem z WODN w Łodzi – ROK 

Otwartej Szkoły 

Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

Minister Edukacji Narodowej ustalił w roku szkolnym 2015/2016 następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa : 

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-

wychowawczych.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie 

przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów 

społecznych w dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 

Mamy nadzieję, że prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi formy doskonalenia, zgodne z 

podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, proponowane szkołom a także każdemu nauczycielowi i dyrektorowi, 

pomogą Państwu w procesie wprowadzania zmian, zmierzających do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. 

Ad. 1 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.Podniesienie jakości 

kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowanie 

kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Książki: 

 Adamczyk B., Dzieci ulicy w Polsce i na świecie na pograniczu współczesnej cywilizacji. Definicja, typologia i 

etiologia, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Warszawa 2015. 

 Agresja-przemoc-asertywność, oprac. Tekstu: D. Sołdek, J. Bielan, Lisner Studio, Nadarzyn, 2010. 

 Agresja i przemoc w szkole: przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie, pod red. I. Pufal-Struzik, Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 

Kielce 2007. 

 Borecka-Biernat D. (red.), Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i 

pozaszkolnych, Oficyna WydawniczaImpuls, Kraków 2011. 

 Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów : praktyka radzenia sobie ze sporami, Wydaw. BEZ MASKI, Wrocław 

2015. Sygnatura W PBW: 331778 

 Dambach Karl E., Mobbing w szkole: Jak zapobiegać przemocy grupowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk; 

Sopot 2008. 

 Georg J., Dlaczego jesteście tacy okrutni?: lobbing w szkole, Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2008. 

 Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji, Wydawnictwo Jedność, 

Kielce 2003. 

 Kołodziejczyk J., Agresja i przemoc w szkole: konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w 

szkole, „Sophia”, Kraków 2004. 



 Korczyński S., Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży, Difin, Warszawa 2015. Sygnatura w PBW:331779 

 Larson J., Najpierw pomyśl; trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół 

ponadpodstawowych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2012. 

 Lawson S., Jak pomóc zastraszonemu dziecku:poradnik dla rodziców i wychowawców, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005. 

 Lewicka-Zelent A., Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej, Wydaw. UMC-S, Lublin 2012. 

 Libiszowska-ŻółtkowskaM.,  Ostrowska K., (red.), Agresja w szkole: diagnoza i profilaktyka, Centrum Doradztwa i Informacji 

Difin, Warszawa 2008. 

 O`Moore M., Minton S. J., Jak opanowac przemoc w szkole, WSiP, Warszawa 2008. 

 Palomares S., Schilling D., Jak sobie radzić z dręczycielem,, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007. 

 Prościak B., Szkoła bez agresji: od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego  wychowania, Difin, Warszawa 2013. 

 Rejzner A. (red.), Systemowe rozwiązywanie problemu przemocy i agresji w szkole, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2011. 

 Rigby K., Przemoc w szkole: jak ją ograniczać: poradnik dla rodziców i pedagogów, Wydaw. UJ, Kraków 2010. 

 Sokołowska E., Jak postępować z agresywnym uczniem: zmiana sposobu myślenia i postępowania,Fraszka Edukacyjna, 

Warszawa 2007. 

 Trojanowicz-Kasprzak M., Nie wolno mnie gnębić!: pierwsza rozmowa o …przemocy rówieśniczej,Wydaw. Pedagogiczne 

ZNP, Kielce 2013. 

 Wołosik A., współpr. Majewska E., Napastowanie seksualne: głupia zabawa czy poważna sprawa? Difin, Warszawa 2011. 

 W trosce o dobro współczesnego dziecka : wybrane zagadnienia,  praca zbiorowa  pod red. A. Błasiak i E. Dybowskiej, 

Akademia Ignatianum:Wydawnictwo WAM, Kraków 2014. Sygnatura w PBW: 331744 

 Zubrzycka E., Dobre i złe sekrety, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk; Sopot, 2008. 

 Zubrzycka E., Dręczyciel w klasie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk; Sopot, 2008. 

Artykuły w czasopismach: 

 Andrychowska M., Mój „wujek” dresiarz, w: „Głos Nauczycielski” 2015 nr 32-33. 

 Drachal H., Gram, bo to wciąga. Uzależnienia behawioralne: hazard, siecioholizm, pracoholizm, zakupoholizm…w: „Głos 

Nauczycielski” 2015 nr 32-33. 

 Drachal H., Niezbyt czujne oko. Monitoring w szkołach, w: „Głos Nauczycielski” 2015 nr 32-33. 

 Goetz M., Kiedy dzieje się krzywda. Niebieska Linia. Algorytm pomoże reagowac na przemoc, w: „Głos Nauczycielski” 2015 

nr 26. 

 Goetz M., mam prawo do NIE. Bezpieczne dziecko.”Nie rozmawiaj z nieznajomymi” to za mało…, w: „Głos Nauczycielski” 

2015 nr 24. 

 Ruszar J. M., System uliczny, w: „Rzeczypospolita”2015, nr 148, PlusMinus 26. 

 Trzciński K., Pakt na całe zło. Urzędnicy walczą z dopalaczami, w: „Głos Nauczycielski” 2015 nr 32-33. 

 Lektury dla Rodziców: 

 Jenkins  L., Gotowi do szkoły? Start!, przekł. A. Gietka-Ostrowska, J. Malinowski. Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 

Warszawa  2015. Sygnatura w PBW: 331768 

 Muyshondt F.,Umiejętności społeczne twojego :Dziecka : 10 prostych lekcji, kjak zdobyć przyjaciół i radzić sobie w życiu , 

przeł. K. Zimnoch, Wydaw. Samo Sedno, Warszawa 2015. Sygnatura w PBW: 331785 

  



AD. 2 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów 

społecznych w dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Książki: 

 Bolles R. N., Spadochron – praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających 

zawód, FISE, Warszawa 1993. 

 Czarniawska B., Nocuń W., Szmagalski J., Kierowanie w kulturze – perspektywa sukcesu, COMUK, Warszawa 1985. 

 Lelińska K., Sołtysińska G., Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy, CMPPP MEN, Warszawa 1999. 

 Paszkowska-Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, KOWEZ, Warszawa 2002. 

 Przewodnik po zawodach, MPiPS, Warszawa 1998. 

 Sołtysińska G., Żywiec-Dabrowska E., Moja przyszła praca. Materiały metodyczne do pracy z uczniami szkól 

zawodowych, KOWEZ, Warszawa 2001. 

 Trzeciak W., Sołtysińska G., Uczeń wybiera zawód, WSiP, Warszawa 1996. 

 Biuletyn Służb Cywilnych (ogólnopolski dwutygodnik), Oficyna Wydawnicza, Warszawa http://www.usc.gov.pl 

 Ogólnopolska internetowa baza danych o ofertach pracy SUP http://www.kup.gov.pl 

 Praca gazeta. „Gazeta Wyborcza” – poniedziałkowy dodatek zawierający wykaz ofert pracy i agencji doradztwa 

personalnego współpracujących z „Gazetą” http://www.gazeta.pl 

 Serwis internetowy http://www.telepraca.pl 

AD. 3 

Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

Książki: 

 Antczak M., Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobrażeń 

oświatowych w Polsce w latach 1989-2007, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010. Sygnatura w PBW: 315179 

Bibl. (Bibliot. 407, 322397 

 Batorowska H., Kultrura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, SBP, Warszawa 2009.Sygnatura w PBW: 

312283 Bibl. (Bibliot. 426), 312282 

 Batorowska H., Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej: rozważania o dojrzałości informacyjnej, SBP, 

Warszawa 2013.Sygnatura w PBW: 323795 Bibl. 

 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni, PIW, Warszawa 1982.  

 Cieślikowski J., Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci,Ossolinneum, Wrocław 1985. 

 Jasiewicz J., Kompetencje informacyjne młodzieży: analiza-stan faktyczny-kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i 

Wielkiej Brytanii, SBP, Warszawa 2012.Sygnatura w PBW: 321456 

 Kurkowska E. J., Edukacja w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy, SBP, Warszawa 2012. Sygnatura w PBW: 

321034 Bibl. (Bibliot. 387), 322095 

 Leszczyński G., Bunt czytelników. Proza inicjacyjna net generacji, Wydawn. SBP, Warszawa 2010. 

 Papuzinska J., Książki, dzieci, biblioteka. Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej, Fundacja „Książka 

dla Dziecka”, Warszawa 1992. 

http://www.usc.gov.pl/
http://www.kup.gov.pl/
http://www.kup.gov.pl/
http://www.gazeta.pl/
http://www.telepraca.pl/


 Piotrowska  R., Edukacja informacyjna w polskiej szkole,  SBP, Warszawa 2011. Sygnatura w PBW: 318152 Bibl. (Bibliot. 

400) 

 Serdyński A., Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela, Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2007. Sygnatura w PBW: 306610 Cz. (Ped. 2010) 

 Skibińska M., Umiejętności informacyjne gimnazjalistów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. Sygnatura w 

PBW: 322232 Cz (Ped.. 432) 

 Taraszkiewicz M., Książki warte czytania…dzieciom, Wydawn. CODN, Warszawa 1995. 

Artykuły w czasopism: 

 Basaj H., Blendspace – platforma do tworzenia i udostępniania lekcji oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów, w: 

„Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 4 (31). 

 Borowiecka A., Tworzenie dokumentów tekstowych na urządzenia mobilne, w: „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik 

Edukacyjny” 2013, nr 4 (31). 

 Borowiecka A., Uczymy (się) zdalnie programowania, w: „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 4 (31). 

 Boryczka B.,  Aplikacje Web 2.0 wspierające zarządzanie projektami szkolnymi i pracą grupową, w: „Meritum. 

Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 4 (31). 

 Drzewiecki M., Biblioteka wobec kompetencji informacyjnych młodzieży, w: „Bibliotekarz” 2011, nr 2. 

 Krajewska B., Edukacja medialna jako przygotowanie do racjonalnego korzystania ze środków masowego przekazu,  w: 

„Społeczeństwo i Rodzina” 2012, nr 1. 

 Kraszkiewicz J. , W poszukiwaniu różnych informacji, w; „Wszystko dla Szkoły” 2012, nr 3. 

 Kukioła L., Edukacja w społeczeństwie informacyjnym, w: „Poradnik Bibliotekarza” 2013, nr 3. 

 Piotrowska R., Edukacja informacyjna w polskich szkołach, w: „ Poradnik Bibliotekarza” 2011, nr 11. 

 Sysło M., Technologia szansą dla personalizacji kształcenia, w: „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 

4 (31) 

 Wierzbicki J. S., Jak automatycznie przetłumaczyć tekst korzystając z Internetu, w: „Uczę się nowocześnie” 2012 

 Żysko-Połuba M., Poznawanie przez czytanie, w: „Skarb”2013, nr 11 

Ad. 4 

Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym 

Netbibliografia 

 Derfert-Wolf L., Information literacy – koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych, w: „Biuletyn EBIB” [on-line] 

2005, nr 1 (62) [Dostęp 14.10.2013]. Dostepny w World Wilde Web:http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/derfert.php 

 Rozkosz E., InfoLit Global – międzynarodowy projekt na rzecz rozwoju edukacji informacyjnej, w: „Biuletyn EBIB” [on-

line] 2011, nr 2 (120) [Dostęp 14.10.2013]. Dostępny w World Wilde 

Web:http://www.ebib.pl/images/stories/numery/120/120_rozkosz1.pdf 

Poza tym: 

 http://edukacjamedialna.edu.pl/ Fundacja Nowoczesna Polska serwis: edukacja medialna, zawiera scenariusze zajęć, 

ćwiczenia, materiały 

 http://www.oeiizk.waw.pl Osrodek Edukacji Infrmatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (baza bibliotek 

szkolnych z pomysłami) 

 http://blogspot.com 

http://ebib.oss.wroc.pl/2005/62/derfert.php
http://www.ebib.pl/images/stories/numery/120/120_rozkosz1.pdf
http://edukacjamedialna.edu.pl/
http://www.oeiizk.waw.pl/
http://blogspot.com/


 http:// www. bibliotekarka.bedzin.pl  

 www.bibliog3.wordpress.com 

 www.calapolskaczytadzieciom.pl 

 www.rossenet.pl/skarb 

 Kampania społeczna http://lodzkieczyta.pl   

Kampania Społeczna Legalna Kultura – w ramach projektu LEGALNA KULTURA współfinansowanego przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego wydano , m.in. materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do 

prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych: 

– Korzystanie z legalnych źródeł kultury: trudne tematy – interesujące lekcje. Scenariusze lekcji ze wskazówkami metodycznymi – 

rok szkolny 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 

– Legalne źródła kultury w szkole. Prawo autorskie w praktyce. Warszawa, wrzesień 2012 

– Legalne źródła kultury w szkole. Propozycje metodyczne dla nauczycieli. Warszawa, wrzesień 2012 

– Legalne źródła kultury w sieci – łatwe odpowiedzi na trudne pytania uczniów. Warszawa, wrzesień 2012 

 

Rady do przekazania Rodzicom i Opiekunom 

Jedną z form upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci jest głośne Im czytanie, które według naukowych badań: 

- buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem 

- zapewnia emocjonalny rozwój dziecka 

- rozwija język, pamięć i wyobraźnię 

- uczy myślenia, poprawia koncentrację 

- poszerza wiedzę ogólną, rozbudza zainteresowania 

- ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole 

- wzmacnia samo uznanie dziecka 

- uczy wartości moralnych 

- rozwija wrażliwość i empatię 

- zapobiega uzależnianiu od telewizji i komputerów 

- chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury 

- kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy 

Głośne czytanie dzieciom niepełnosprawnym to stymulacja mózgu. Dzieci niepełnosprawne, którym rodzice czytają, rozwijają się 

lepiej niż ich niepełnosprawni rówieśnicy, pozbawieni takiej stymulacji. Rodzice, lekarze i nauczyciele! Nie zmarnujmy szansy  

dzieci niepełnosprawnych  na pełniejszy rozwój, bogatsze i lepsze życie – codziennie czytajmy im na głos! Informujmy o 

korzyściach z głośnego czytania wszystkich, którym ta wiedza może się  przydać. 

Polskie szkoły, które wprowadziły codzienne głośne czytanie, obserwują: 

- poprawę wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów 

- wzrost zrozumienia tekstów i poleceń 

- poprawę koncentracji, wydłużenie się przedziału uwagi 

- wyciszenie i większą gotowość do nauki 

- większą skłonność uczniów do refleksji i krytycznego myślenia 

-wzrost poczucia humoru 

-powstawanie więzi pomiędzy nauczycielami i uczniami 

-poprawę wzajemnych relacji pomiędzy uczniami 

-spadek ilości aspołecznych i chuligańskich zachowań 

http://www.bibliog3.wordpress.com/
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://www.rossenet.pl/skarb
http://lodzkieczyta.pl/
http://lodzkieczyta.pl/


- większe zaangażowanie rodziców w czytanie dzieciom w domu 

- wzrost czytelnictwa – uczniowie wypożyczają więcej książek 

 /Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom/ 

 


