
O nas - tekst do odczytu maszynowego 

Informacje ogólne 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (w skrócie MSCDN) 

jest placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim, (województwa 

mazowieckiego). Siedziba główna MSCDN mieści się w Warszawie  

przy ulicy Świętojerskiej 9, kod pocztowy: 00-236, telefon: 22 536-60-00, e-mail:  

sekretariat@mscdn.edu.pl 

Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe  
oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli.  

Najważniejsze zadania MSCDN to organizowanie i prowadzenie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w województwie mazowieckim oraz zapewnianie im 
doradztwa metodycznego. 

Organizacja placówki 

W skład MSCDN wchodzą: 

1) Wydział w Ciechanowie, 

2) Wydział w Ostrołęce, 

3) Wydział w Płocku, 

4) Wydział w Radomiu, 

5) Wydział w Siedlcach, 

6) Wydział w Warszawie. 

Wydziały realizują zadania  w swoich rejonach, które łącznie pokrywają mapę całego 

województwa. 

Doskonalenie nauczycieli 
 

MSCDN organizuje i prowadzi doskonalenie nauczycieli w zakresie: 

 tematyki wskazanej przez kierunki polityki oświatowej państwa; 

 wymagań badanych w ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego; 

 realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów 

nauczania; 

 diagnozowania potrzeb uczniów oraz wynikającej z tej diagnozy 

indywidualizacji pracy z nimi; 
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 analizowania wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów 

zewnętrznych; 

 wynikającym z analizy powyższych wniosków i wyników. 

MSCDN organizuje i prowadzi także doskonalenie zawodowe adresowane do: 

 dyrektorów szkół, w tym dyrektorów, którym po raz pierwszy powierzono to 

stanowisko; 

 nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie; 

 opiekunów stażu nauczycieli stażystów. 

MSCDN ponadto zbiera i udostępnia informacje o wszelkich formach doskonalenia 

nauczycieli dostępnych w województwie. 

Powyższe zadania MSCDN realizuje poprzez: 

 wspomaganie szkół w województwie mazowieckim – jest to długofalowy 

proces współpracy ze szkołami w celu poprawy jakości ich pracy; 

 organizację sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz 

dyrektorów szkół – jest to współpraca określonej grupy nauczycieli opierająca 

się na wymianie doświadczeń; 

 prowadzenie różnych form szkoleniowych – konferencji, seminariów, kursów, 

warsztatów; 

 udzielanie konsultacji; 

 upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. 

Doskonaleniem zajmują się głównie nauczyciele konsultanci zatrudnieni w MSCDN. 

Doradztwo metodyczne 
 

Nauczyciele doradcy metodyczni są zatrudniani w MSCDN w niepełnym wymiarze 

czasu pracy, tak aby mogli łączyć zatrudnienie w placówce z pracą w szkole.  

Na stanowisko doradcy powołuje ich Mazowiecki Kurator Oświaty. Rolą doradców 

metodycznych jest być blisko nauczyciela, wspierać go i doradzać przy jego 

warsztacie pracy.  

Do zadań doradców metodycznych należy wspieranie nauczycieli  

i rad pedagogicznych w zakresie: 

 rozwijania umiejętności metodycznych; 

 przygotowywania i przeprowadzania procesu oceniania uczniów; 



 opracowywania, doborze, adaptacji programów nauczania; 

 podejmowania działań innowacyjnych. 

 

Kancelaria główna oraz sekretariaty wydziałowe MSCDN przyjmują korespondencję 

w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. 

Korespondencję można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie. 

 


