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RAPORT Z MONITORINGU CELÓW OPERACYJNYCH  

REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ,,WOM" W CZĘSTOCHOWIE NA ROK 2021  

PÓŁROCZNY / ROCZNY1 

Cel operacyjny 
Komórka/ 
jednostka 
realizująca2  

Zadania służące 
realizacji celu  
lub etapy realizacji 
celu 

Realizacja 
zadań 
zgodna 
z planem3 

Mierniki 
Opis realizacji 
zadań 

Opis 
zaistniałych 
ryzyk, zmian lub 
opóźnień4 

Nazwa miernika 
Wartość 
bazowa  

Wartość 
planowana 

Wartość  
osiągnięta  

Rozwój umiejętności, 
kompetencji i 

kwalifikacji kadry 
dydaktycznej na 

wszystkich 
poziomach 
nauczania. 

RODN,,WOM" 
w 

Częstochowie 

1.Przeprowadzenie 
różnych form 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli szkół 
podstawowych w 
zakresie 
wynikającym z 
kierunków polityki 
oświatowej oraz 
zmian 
wprowadzanych w 
systemie oświaty. 
 
2.Przeprowadzenie 
różnych form 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli szkół 
podstawowych w 

TAK/NIE 
1.Liczba 

przeprowadzonych 
form doskonalenia. 

1. 0 1.   28 1.   18 

 
 
 
 
 
 
 

Zadania 
realizowane 

zgodnie z planem 

 
 
 
 
 
 
 
 

brak 

                                                           
1 Zaznaczyć właściwe. 
2 W przypadku celu realizowanego przez kilka komórek/jednostek organizacyjnych należy wskazać koordynującą komórkę organizacyjną odpowiedzialną za 

przekazywanie danych w zakresie monitoringu celu priorytetowego oraz komórki współpracujące. Raport zatwierdzany jest przez kierownika koordynującej komórki 
organizacyjnej.  
3 Zaznaczyć właściwe. 
4 Należy opisać ryzyka, które wystąpiły (zmaterializowały się), rodzaj podjętych działań oraz uzasadnienia zmian w rejestrze ryzyk, uwzględniając opóźnienia w 
realizacji celu lub podjęcie zadań innych niż planowane. Jeżeli ryzyka lub opóźnienia nie wystąpiły należy wpisać: nie dotyczy. Do niniejszego raportu należy załączyć 
aktualny rejestr ryzyk, za wyjątkiem sytuacji, w której cel został zrealizowany. 
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zakresie 
wynikającym z 
kierunków polityki 
oświatowej oraz 
zmian 
wprowadzanych w 
systemie oświaty. 

Rozwój umiejętności, 
kompetencji i 

kwalifikacji kadry 
dydaktycznej na 

wszystkich 
poziomach 
nauczania. 

RODN,,WOM" 
w 

Częstochowie 

 1.Przeprowadzenie 
różnych form 
doskonalenia dla 
nauczycieli 
wszystkich typów 
szkół i placówek z 
zakresu 
wykorzystywania 
nowoczesnych 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych 
w procesie 
edukacyjnym. 
 
2.Przeprowadzenie 
różnych form 
doskonalenia dla 
nauczycieli 
wszystkich typów 
szkół  i placówek 
z zakresu 
wykorzystywania 
otwartych zasobów 
edukacyjnych oraz 
aplikacji i usług 
internetowych w 
nauczaniu różnych 
przedmiotów. 
 
3. Przeprowadzenie 
otwartych zajęć 
edukacyjnych z 

TAK/NIE 

1.Liczba 
przeprowadzonych 
form doskonalenia. 

 
 
 
 

 2.Liczba 
przeprowadzonych 

zajęć. 

1. 0 
 
 
 

2. 0 

1. 25 
 
 
 

2. 15 

1. 19 
 
 
 

2. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania 
realizowane 

zgodnie z planem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brak 
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zakresu 
bezpiecznego i 
odpowiedzialnego 
korzystania 
z zasobów 
dostępnych w sieci. 

 
Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 

mieszkańców i 
kształtowanie postaw 

proekologicznych. 

RODN,,WOM" 
w 

Częstochowie 

1.Przeprowadzenie 
różnych form 
doskonalenia dla 
nauczycieli 
wszystkich typów 
szkół i placówek z 
zakresu edukacji 
ekologicznej 
i globalnej. 
 
2. Organizacja zajęć 
czytelniczych 
mających na celu 
kształtowanie postaw 
proekologicznych 
dzieci i młodzieży. 

TAK/NIE 

1.Liczba 
przeprowadzonych 
form doskonalenia.  

 
 
 
 
 

2.Liczba 
przeprowadzonych 

zajęć. 

1.   0 
 
 
 
 
 
 

2.   0 

1.   6 
 
 
 
 
 
 

2.   8 

1.   4 
 
 
 
 
 
 

2.   5 

 
 
 
 
 
 

Zadania 
realizowane 

zgodnie z planem 

 
 
 
 
 
 

brak 

 

 Częstochowa, dnia 30.06.2021 r. 

Elżbieta Doroszuk 
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 
 

 


