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„Od nauczycieli XXI wieku będzie się żądać władania obszernym zasobem wiedzy: przedmiotowej, 
pedagogicznej, społecznej i z zakresu kultury; będą oni musieli stać się refleksyjnymi twórcami 
i profesjonalistami”. 

 R.J. Arends 

Szanowni Państwo, 

 

U progu roku szkolnego 2018/2019, realizując zadania Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 

we Włocławku, przekazujemy Państwu nasz nowy Informator z propozycjami 

szkoleniowymi. Jak zwykle są one odpowiedzią na kierunki polityki oświatowej 

państwa, wynikają z priorytetów MEN, wniosków z nadzoru pedagogicznego 

Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty, ewaluacji pracy naszej placówki oraz 

Państwa oczekiwań i sugestii, które przeanalizowaliśmy i uwzględniliśmy. 

Wszystkie najistotniejsze tematy zostały ujęte w ofercie, w której znajdziecie 

Państwo formy z zakresu kompleksowego wspomagania szkół, nowego modelu 

pracy zespołów nauczycielskich,  skutecznego uczenia/ uczenia się, nowych metod 

pracy i wiele innych. Na Państwa życzenie organizujemy również szkolenia 

na  tematy spoza bieżącej oferty, uwzględniające specyfikę danej szkoły 

czy  placówki. 

Zadaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jest wspieranie nauczycieli 

w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, pokazanie możliwości łączenia 

wiedzy z praktyką, promocja dobrych praktyk, stwarzanie okazji i udostępnienie 

miejsca do spotkań i wymiany doświadczeń, towarzyszenie w rozwoju zawodowym 

nauczycieli, wychowawców, kreowanie przyszłości edukacyjnej, inspirowanie 

do zmian, oraz poszukiwanie nowych rozwiązań edukacyjnych. Postaramy się 

na tym polu sprostać Państwa oczekiwaniom.  

W swojej działalności włocławski ODN wychodzi naprzeciw wyzwaniom 

współczesności i w codziennej pracy łączy tradycję z  nowoczesnością, troszcząc się 

w ten sposób o ciągłość i spójność działań edukacyjnych oraz wysoką jakość 

doskonalenia. Wśród naszych doradców metodycznych są Szkolni Organizatorzy 

Rozwoju Edukacji, edukatorzy, egzaminatorzy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 

podczas konsultacji zespołowych i indywidualnych, zapraszamy do aktywnego 

udziału w  naszych lekcjach pokazowych i lekcjach otwartych, pomagamy 

w analizie wyników egzaminów zewnętrznych, w budowaniu koncepcji pracy 

szkoły, w  planowaniu pracy dydaktycznej, opiniujemy programy i innowacje.  

Jako akredytowana placówka organizujemy dla Państwa kursy 

kwalifikacyjne oraz – we współpracy z uczelniami wyższymi – studia 

podyplomowe. 



Jak co roku zapraszamy do udziału w konferencjach, seminariach, 

konkursach, projektach, a także wszelkich innych przedsięwzięciach 

organizowanych przez CKZiU we współpracy z włocławskimi instytucjami.  

Wspólnie z Państwem chcemy wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom  

i zadaniom, jakie stawia przed nami nowy rok szkolny 2018/2019 i razem 

realizować podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa. W naszej 

tegorocznej ofercie znajdziecie Państwo propozycje konkursów, projektów, 

przedsięwzięć, szkoleń i kursów doskonalących wynikających z priorytetów MEN. 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli będzie w tej materii starał się spełniać rolę 

koordynatora Państwa działań. Z naszego wsparcia będą mogli korzystać Szkolni 

Animatorzy Kultury i Szkolni Doradcy Zawodowi. 

Nowy rok szkolny to również czas życzeń. Życzymy Państwu optymizmu, 

mocy kreatywności, mnóstwa zapału do pracy i dużo pozytywnych relacji oraz 

inspirującej i twórczej współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

we Włocławku. Niech poniższe słowa posłużą nam wszystkim za tegoroczne motto: 

„Uczenie to inspirowanie do samodzielnych odkryć, do kwestionowania tego, 

z czym się nauczani nie zgadzają, do poszukiwania alternatywnych rozwiązań.  

Bo właśnie po to jest edukacja. Ona ma tylko pomóc człowiekowi dotrzeć 

do  punktu, w którym już sam będzie mógł się uczyć”. (Noam Chomsky) 

   

 

 

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego we Włocławku 

mgr Beata Pawłowska 
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NASZA OFERTA 

 

 Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek 

oświatowy 

 Szkolenia rad pedagogicznych 

 Kursy doskonalące 

 Warsztaty metodyczne 

 Konsultacje 

 Inne propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych 

 Konferencje, seminaria 

 Konkursy  

 Projekty  

 Publikacje  

 Dobre praktyki  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

KOMPLEKSOWE 

WSPOMAGANIE 

SZKÓŁ  

I PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH 

WARSZTATY 

SZKOLENIA 

RAD 

PEDAGOGICZNYCH 

KONSULTACJE 

ZESPOŁOWE 

SIECI 

WSPARCIA 



DYREKCJA I DORADCY METODYCZNI ODN 

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WE WŁOCŁAWKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik  

ODN/WUTW 
Dyrektor CKZiU 

KINGA TWARDZIK -  PAWŁOWSKA  BEATA PAWŁOWSKA  



DORADCY METODYCZNI ODN  

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WE WŁOCŁAWKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGNIESZKA DYSZCZYŃSKA  

 Biologia, chemia 
 
 Zespół Szkół Elektrycznych  

we Włocławku 

HANNA SZCZECHOWICZ 

 Historia, wiedza  

o społeczeństwie 
 Zespół Szkolno – Przedszkolny  

nr 1 we Włocławku 

JOANNA WIEWIÓRSKA 

 Języki obce 

 Zespół Szkół Budowlanych  

we Włocławku 
 

 Edukacja wczesnoszkolna 

i  przedszkolna 

 Przedszkole Publiczne Nr 26 

we  Włocławku 

 

SYLWIA ŁUKASZEWSKA - FLORCZAK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zniżki: 

30% - w przypadku podjęcia nauki równocześnie na dwóch rodzajach studiów podyplomowych  (30 % wartości opłaty 

niższej jednego rodzaju studiów) 

20% - dla absolwentów PWSZ we Włocławku  

10% - dla osób skierowanych przez zakład pracy (minimum 3 osoby z jednego zakładu pracy)      

10% - w przypadku dokonania jednorazowej wpłaty za cały cykl studiów 

 

KURS REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY  

Z PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ WE WŁOCŁAWKU: 

 

SZACHY W EDUKACJI  

WCZESNOSZKOLNEJ I PRZESZKOLNEJ 

Ilość godzin: 30 godz. 

Koszt:  340 zł 

Nazwa kierunku studiów podyplomowych 
Ilość 

sem. 

Ilość 

godzin 

Opłata  

za semestr 

Opłata  

za cały tok 

Nauczanie przedsiębiorczości i ekonomii 3 365 1250 zł 3750 zł 

Rozwój kompetencji cyfrowych - podstawy 
programowania dla nauczycieli 

2 230 1500 zł 3000 zł 

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej 3 390 1650 zł 4950 zł 

Diagnoza i terapia psychologiczno-
pedagogiczna 

3 350 1250 zł 3750 zł 

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 3 365 1300 zł 3900 zł 

Edukacja i rewalidacja osób z 
niepełnosprawnością intelektualną - 
oligofrenopedagogika 

3 365 1000 zł 3000 zł 

Doradztwo i poradnictwo zawodowe 3 380 1200 zł 3600 zł 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3 405 1100 zł 3300 zł 

Nauczanie matematyki i fizyki 3 540 1250 zł 3750 zł 

Nauczanie języka angielskiego we wczesnej 

edukacji (dla osób nieznających języka angielskiego) 
4 690 1550 zł 6200 zł 

Nauczanie języka angielskiego we wczesnej 

edukacji (dla osób posiadających certyfikat lub 

zdających egzamin sprawdzający) 
3 510 1400 zł 4200 zł 

Przygotowanie pedagogiczne 3 480 1300 zł 3900 zł 

Arteterapia w  pracy  z dzieckiem o 
specjalnych  potrzebach  edukacyjnych 

3 420 1400 zł 4200 zł 

Metodyka nauczania języka obcego w 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
3 340 1150 zł 3450 zł 

STUDIA PODYPLOMOWE   
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  

Z PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ WE WŁOCŁAWKU 

 
 



 

 

Nazwa kierunku studiów podyplomowych 
Ilość 

semestrów 

Opłata za cały  

tok studiów 

Animator życia osoby w wieku senioralnym  2 
1 946 zł 

Choreoterapia 2 
1 946 zł 

Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 
2 446 zł 

Doradztwo zawodowe 2 
1 946 zł 

Edukacja dla bezpieczeństwa  2 
1 946 zł 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  2 
1 946 zł 

Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji 

naukowej  3 
2 446 zł 

Edukacja w zakresie etyki 3 
2 446 zł 

Edukacja w zakresie nauczania biologii 2 
2 446 zł 

Edukacja w zakresie nauczania chemii 2 
2 446 zł 

Edukacja w zakresie nauczania fizyki 2 
2 846 zł 

Edukacja w zakresie nauczania geografii 2 
2 446 zł 

Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami 

informatyki 2 
1 946 zł 

Edukacja w zakresie nauczania muzyki 2 
2 446 zł 

Edukacja w zakresie nauczania plastyki 2 
2 446 zł 

Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji 

zdrowia 
2 1 946 zł 

Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania 

komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej  2 1 946 zł 

Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie 2 
2 446 zł 

Język angielski w biznesie  2 
3 246 zł 

Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem  2 
3 246 zł 

Logopedia 4 
3 246 zł 

Neurologopedia 3 
2 446 zł 

Nowoczesne formy aktywności fizycznej 2 
2 246 zł 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  2 
2 446 zł 

STUDIA PODYPLOMOWE   
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  

Z KUJAWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ WE WŁOCŁAWKU 

 

 
 

http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/animator-zycia-osoby-w-wieku-senioralnym
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/choreoterapia
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/diagnoza-i-terapia-pedagogiczna
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/doradztwo-zawodowe
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-dla-bezpieczenstwa
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-w-zakresie-bibliotekoznawstwa-i-informacji-naukowej
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-w-zakresie-bibliotekoznawstwa-i-informacji-naukowej
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-w-zakresie-etyki
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-w-zakresie-nauczania-biologii
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-w-zakresie-nauczania-chemii-nowosc
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-w-zakresie-nauczania-plastyki-nowosc
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-w-zakresie-nauczania-techniki
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/edukacja-w-zakresie-nauczania-techniki
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/jezyk-angielski-w-biznesie
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/kreowanie-i-zarzadzanie-wizerunkiem
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/logopedia
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/wychowanie-fizyczne
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/neurologopedia


 

 

Nazwa kierunku studiów podyplomowych 
Ilość 

semestrów 

Opłata za cały  

tok studiów 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3  2 446 zł 

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 3  2 146 zł 

Resocjalizacja i socjoterapia 2  1 946 zł 

Rytmika i taniec w edukacji 2  2 246 zł 

Surdopedagogika 2  1 946 zł 

Terapia zajęciowa  2  
2 146 zł 

Tyflopedagogika 2  
2 046 zł 

Wczesne nauczanie języka angielskiego 

 
3  

2 446 zł 

Wczesne nauczanie języka niemieckiego  

 
3  

2 746 zł 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

 
2  

2 446 zł 

Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum 

zaburzeń 
2  

2 146 zł 

Zarządzanie oświatą 2 
2 146 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE   
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  

Z KUJAWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ WE WŁOCŁAWKU 

 

 
 

http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/resocjalizacja-i-socjoterapia
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/surdopedagogika
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/terapia-zajeciowa-nowosc
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/tyflopedagogika
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/wczesne-nauczanie-jezyka-angielskiego
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/wczesne-nauczanie-jezyka-angielskiego
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/wczesne-nauczanie-jezyka-niemieckiego-nowosc
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/wczesne-nauczanie-jezyka-niemieckiego-nowosc
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-nowosc
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/wspomaganie-rozwoju-dziecka-z-autystycznym-spektrum-zaburzen-nowosc
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/wspomaganie-rozwoju-dziecka-z-autystycznym-spektrum-zaburzen-nowosc
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/zarzadzanie-oswiata


Kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą 

 

 

Koszt: 1 500 zł 

 

 

Kurs jest adresowany do wicedyrektorów, nauczycieli posiadających kwalifikacje 

nauczycielskie, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.  

Kurs nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach 

oświatowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 

oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole 

podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce – 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1597.) 

Kurs obejmuje 210 godzin zajęć i jest realizowany na podstawie ramowego planu i programu 

zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zgody Kujawsko - Pomorskiego 

Kuratora Oświaty. Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy niezbędnej 

w różnych formach pracy dyrektora szkoły/placówki oraz poszerzenie praktycznych 

umiejętności słuchaczy w zakresie sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

zapraszamy do skorzystania z oferty Kompleksowego Wspomagania Szkoły. 

Wspólnie z Radą Pedagogiczną dokonamy diagnozy potrzeb rozwojowych 

szkoły, przedszkola oraz zaplanujemy szkolenia „szyte na miarę potrzeb” 

kierowanej przez Państwa placówki.  

 

W procesie wspomagania rozwoju szkoły zapewniamy Państwu opiekę Szkolnego Organizatora 

Rozwoju Edukacji (SORE).  

 

 

 

 

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY TO DOSKONALENIE SKIEROWANE  

DO KONKRETNEJ SZKOŁY, NAUCZYCIELI, PRACUJĄCYCH Z OKREŚLONYMI 

UCZNIAMI I WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KONKRETNYM ŚRODOWISKIEM. 

 

 

Adresatem programu jest każda szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, której zależy na rozwoju. 

Już dziś zgłoś szkołę, przedszkole do rozwoju.  

 

 

Etapy organizacji współpracy: 

 zgłoszenie szkoły, przedszkola do kompleksowego wspomagania rozwoju,  

 rozmowa Dyrektora szkoły z reprezentantem ODN i ustalenie warunków współpracy.*  

 warsztat diagnostyczno– rozwojowy,  

 zaplanowanie działań w formie Rocznego Planu Wspomagania,  

 realizacja działań: warsztaty, szkolenia, konsultacje itp.,  

 ewaluacja podjętych działań.  

*(Szkoła, przedszkole pokrywa tylko koszty warsztatów, szkoleń. Oferujemy bezpłatnie: opiekę 

SORE, konsultacje indywidualne). 

POZNANIE 

DIAGNOZA 

POSZUKIWANIE 

 

PLANOWANIE 

SZKOLENIA 

WARSZTATY 

KONSULTACJE 

 

EWALUACJA 



 
 
RADY PEDAGOGICZNE  

 

 
Cena 1 godziny szkolenia Rady Pedagogicznej w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Urząd Miasta Włocławek wynosi 80 zł,  dla pozostałych 200 zł 

za godzinę. 

Na Państwa życzenie organizujemy również szkolenia na tematy spoza 

proponowanej oferty.   

Grupa szkoleniowa nie powinna przekraczać 30 osób. 
 
 

 

RP1  Zmiany w prawie oświatowym a statuty szkół od 2019 r.  

 dostosowanie statutów szkół/placówek oświatowych  do zmian 

ustawowych, 

 korelacje pomiędzy statutem, Regulaminem Rady Pedagogicznej, 

Regulaminem Rady Rodziców i Regulaminem Samorządu 

Uczniowskiego. 

Ilość godz. 2/4 

(warsztaty) 

RP2  Współpraca z rodzicami w szkole. 

 jak motywować i angażować rodziców do czynnego udziału w życiu 
szkoły? 

 jak zaplanować efektywne spotkanie z rodzicami? 
 postawy rodzicielskie, oczekiwania rodziców względem szkoły i szkoły 

względem rodziców. 

Ilość godz. 2 

RP3  Nauczyciel XXI wieku - diagnostyka edukacyjna. 

 rola współczesnego nauczyciela, 

 teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera w praktyce, 

 poznawanie siebie i innych, 

 różne typy osobowości, 

 motywacja. 

Ilość godz. 3 

RP4  Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 

 rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki, 

 planowanie i organizowanie pracy w zespołach, 

 identyfikacja korzyści i trudności pracy zespołowej. 

Ilość godz. 2 

RP5  Autoewaluacja pracy własnej nauczyciela. 

 rodzaje i metody autoewaluacji, 

 narzędzia do ewaluacji pracy własnej nauczyciela. 
Ilość godz. 2 



RP6  Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w szkolnym systemie 

kształcenia. 

 analiza wyników arkusza egzaminacyjnego swojej szkoły/klasy pod 

kątem projektowania zmian jakościowych w szkolnym systemie 

kształcenia, 

 czynniki kontekstowe mające wpływ na wyniki egzaminu uczniów  

z danej szkoły. 

Ilość godz. 2 

RP7  Jak uczyć uczniów uczenia się. 

 różnorodne strategie uczenia się, 

 wspieranie uczniów w procesie uczenia się. 
Ilość godz. 2 

RP8  Kreatywność nauczyciela jako element skutecznego procesu dydaktycznego  

i wychowawczego. 

 inspiracja rozwoju pasji i talentu ucznia, 

 o dylematach twórczego nauczyciela, 

 poszukiwanie źródeł kreatywności. 

Ilość godz. 2 

RP9  Kreowanie wizerunku i promocji szkoły. 

 narzędzia marketingowe w edukacji, 

 budowanie wizerunku placówki, 

 public relations czy reklama? 

Ilość godz. 2 

RP10  Budowanie i modyfikowanie koncepcji pracy szkoły. 

 czym jest koncepcja pracy placówki? 

 wartości i postawy, 

 sylwetka absolwenta, 

 wizja i misja placówki jako podstawa koncepcji pracy, 

 koncepcja - gdzie? 

Ilość godz. 2 

RP11  Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. 

 podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela, 

 analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu. 
Ilość godz. 2 

RP12  Rada pedagogiczna jako zespół – metody i formy współpracy. 

 rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki oświatowej, 

 planowanie i organizacja pracy w zespołach, 

 identyfikacja korzyści i trudności w pracy zespołowej. 

Ilość godz. 2 

R13   Projekt edukacyjny a potrzeby i zainteresowania uczniów. 

 podejście do projektu edukacyjnego w sposób innowacyjny, 

 sposoby angażowania i motywowania uczniów do pracy, 

 sposoby poszukiwania sponsorów. 

Ilość godz. 2 



RP14  Rada Pedagogiczna jako zespół.  

 efektywna współpraca w Radzie Pedagogicznej. Ilość godz. 3 

RP15  Uczę czy realizuję program? 

 podstawa programowa, 

 programy nauczania a efektywność nauczania. 
Ilość godz. 2 

RP16  Tworzenie innowacyjnych programów jako jeden z wymogów w ocenie 

pracy nauczyciela. 

 tworzenie, 

 ewaluacja, 

 ocena skuteczności programów własnych nauczycieli. 

Ilość godz. 3 

RP17  Efektywne edukacja, czyli o metodach motywujących i aktywizujących  

w nauczaniu. 

 co ma wpływ na wzrost efektywności nauczania? 

 dlaczego planowanie lekcji ma tak duże znaczenie? 

 zapoznanie z metodami aktywizującymi i motywującymi uczniów  

do pracy. 

Ilość godz. 2 

RP18  Rola i zadania szkoły w kształceniu kompetencji kluczowych i jego 

monitorowanie. 

 kompetencje kluczowe i ich kształcenie na lekcjach każdego 

przedmiotu. 
Ilość godz. 3 

RP19  Wyniki diagnoz szkolnych a priorytety doskonalenia nauczycieli. 

 tworzenie planu WDN w oparciu o realne potrzeby rozwojowe szkoły. Ilość godz. 3 

RP20  Metoda profilu szkoły w procesie planowania i realizacji ewaluacji 

wewnętrznej. 

 profil szkoły jako sprawne narzędzie ewaluacji wewnętrznej. Ilość godz. 3x3 

RP21  Co, jak i dlaczego oceniam? 

 strategie oceniania i ich wpływ na efektywność nauczania. Ilość godz. 3 

RP22  Kompetencje Rady Pedagogicznej w świetle obecnego stanu prawnego. 

 kompetencje Rad Pedagogicznych. Ilość godz. 2 

RP23  Narzędzia TOK w zarządzaniu ograniczeniami. 

 przykłady metod i narzędzi w ewaluacji pracy szkoły. Ilość godz. 3 

RP24  Wychowanie patriotyczne w korelacji międzyprzedmiotowej. 

 elementy wychowania patriotycznego w korelacji 

międzyprzedmiotowej. 
Ilość godz. 2 



RP25  Neurony umierają z nudów – neurodydaktyka – moda czy odkrycie   

w dydaktyce? 

 nauczanie przyjazne mózgowi. Ilość godz. 2 

RP26  Motywowanie uczniów a metody nauczania. 

 wpływ metod nauczania na motywację uczniów. Ilość godz. 2 

RP27  Jak pracować metodą SMART. 

 wnioski a rekomendacje, 

 smartowanie celów. 
Ilość godz. 2 

RP28  Prowadzenie lekcji otwartych jako jeden z wymogów przy ocenie pracy 

nauczyciela. 

 lekcje otwarte i koleżeńskie jako forma doskonalenia nauczycieli. Ilość godz. 2 

RP29  Mediacje oświatowe. 

 rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w procesie mediacji, 

 rola mediatora rówieśniczego w szkole. 
Ilość godz. 2  

RP30  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora szkoły. 

 kary dyscyplinarne dla nauczycieli, 

 za co może być ukarany nauczyciel, dyrektor, 

 przebieg postępowania dyscyplinarnego, 

 prawomocność orzeczenia komisji odwoławczej. 

Ilość godz. 2 

RP31  Mobbing i polityka antymobbingowa w szkole. 

 charakterystyka mobbingu i pokrewnych zachowań przemocowych, 

 radzenie sobie z mobbingiem w szkole, 

 własne zachowania i emocje, na które warto zwrócić uwagę,  

by uniknąć posądzenia o mobbing, 

 rozpoznawanie ofiar mobbingu i możliwości pomocy. 

Ilość godz. 2  

RP32  Przestrzeganie praw dziecka w szkole. 

 prawa i obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły, 

 czy uczniowie znają swoje prawa i obowiązki, czy tylko prawa lub tylko 
obowiązki, 

 czy uczniowie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się o pomoc w przypadku 
łamania prawa ucznia, 

 w jakim stopniu rodzice znają prawa i obowiązki swoich dzieci  
w szkole oraz jak oceniają przestrzeganie tych praw, 

 jak nauczyciele oceniają przestrzeganie praw ucznia w swojej szkole. 

Ilość godz. 2  



 

RP33  Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której ofiarą jest 

uczeń. 

 podstawa prawna przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 najważniejsze pojęcia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 obowiązki pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

 procedura „Niebieskiej Karty”, 

 rola emocji w komunikacji, 

 aktywne słuchanie. 

Ilość godz. 2  

RP34  Konflikt w szkole – jak  rozwiązywać problemy w relacjach szkolnych. 

 analiza sytuacji konfliktowych, 

 metody i etapy rozwiązywania konfliktów, 

 rozwiązywanie realnych konfliktów, 

 style i strategie negocjacyjne. 

Ilość godz. 2  

RP35  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 

 dostosowanie programów nauczania do uczniów o specjalnych 

potrzebach nauczania, 

 rozpoznawanie, zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

Ilość godz. 4 

RP36  Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela. 

 techniki coachingowe w komunikacji. Ilość godz. 3 

RP37  Strategie budowania koncepcji pracy i rozwoju szkoły. 

 opracowanie koncepcji pracy szkoły przez wszystkich 

zainteresowanych jej tworzeniem . 
Ilość godz. 3 

RP38  Ocenianie kształtujące jako metoda wspomagania ucznia w procesie  

uczenia się. 

 podstawowe techniki OK, 

 wykorzystanie ich na zajęciach. 

Ilość godz. 3 

RP39  Motywacja a efektywność nauczania. 

 motywacja zewnętrzna i wewnętrzna w uczeniu się. 
Ilość godz. 3 

RP40  Marketing oświatowy – kształtowanie wizerunku szkoły na rynku usług 

oświatowych. 

 wpływ pracowników szkoły na jej pozytywny wizerunek, 

 narzędzia promocyjne wspierające budowanie wizerunku szkoły 

(strona internetowa, portale społecznościowe, reklama itp.), 

 analiza bieżącego wizerunku szkoły, 

 budowanie zespołu ds. promocji szkoły. 

Ilość godz. 2 



RP41  Uczeń contra nauczyciel: Zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych. 

 pomóc uczniowi, pomóc sobie - czyli o reagowaniu w sytuacjach 

konfliktowych, 

 gdzie leży granica akceptacji?  

 kto ma problem – uczeń czy nauczyciel? 

 jak rozmawiać (słuchać i komunikować)? 

Ilość godz. 2 

RP42  Kreatywna edukacja. 

 jak twórczo szukać rozwiązań? 

 co motywuje do myślenia? 

 Jak szkoła może rozwijać kreatywność, samodzielność  

i innowacyjność? 

Ilość godz. 2 

RP43  Metoda projektu klasowego. 

 jak rozwijać kreatywność i samodzielność w zespole klasowym, 

 jak zaplanować pracę metodą projektu, przydzielić zadania? 

 jak zarządzać projektem? 

 kiedy sięgać po metodę projektu? 

Ilość godz. 2 

RP44  Cel i ewaluacja zajęć. 

 jak rozpocząć i zakończyć lekcję z sukcesem? 

 znaczenie definiowania celu dla ucznia, nauczyciela i rodzica, 

 przykłady form ewaluacji zajęć. 

Ilość godz. 2 

RP45  Niezbędnik wychowawcy. 

 jak budować relacje w grupie? 

 jak wzmacniać wychowanka? 

 jak zintegrować grupę? 

 szereg przykładów ćwiczenia integrujących. 

Ilość godz. 2 

RP46  Nauczanie interdyscyplinarne. 

 korelacja historii i wiedzy o społeczeństwie z podstawą programową  

innych przedmiotów.   
Ilość godz. 3 

RP47  Metody i formy współpracy Rady Pedagogicznej. 

 efektywna współpraca w Radzie Pedagogicznej.    
Ilość godz. 3 

RP48  Rola i zadania organizacji uczniowskich w realizacji zadań szkoły. 

 motywowanie uczniów do działalności społecznej. 
Ilość godz. 2 

RP49  Kształcenie kompetencji obywatelskich i społecznych. 

 cele i metody kształcenia kompetencji obywatelskich i społecznych. Ilość godz. 3 



RP50   Między oceną szkolną a dydaktyką. 

 pomiar dydaktyczny na lekcjach. 
Ilość godz. 2 

RP51   Indywidualizacja potrzeb ucznia. 

 tworzenie programów w zakresie indywidualizacji potrzeb 

edukacyjnych  ucznia. 
Ilość godz. 3 

RP52   Praca zespołowa uczniów jako kierunek podnoszenia efektów  procesu 

edukacyjnego. 

 formy pracy zespołowej uczniów jako kierunek podnoszenia efektów  

procesu edukacyjnego. 
Ilość godz. 3 

RP53   Jak promować czytelnictwo  na lekcjach w epoce cyfryzacji ? 

 formy promocji czytelnictwa na lekcjach, 

 gromadzenie książek w swojej biblioteczce. 
Ilość godz. 2 

RP54   Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu. 

 doskonalenie form i metod  pracy z uczniami - przykłady dobrych 

praktyk. 
Ilość godz. 2 

RP55   Sprawdzanie osiągnięć ucznia - propozycje pytań testowych. 

 testy  jako narzędzia pomiaru dydaktycznego. Ilość godz. 3 

RP56   Media i metody wspomagające jakość kształcenia. 

 metody wspomagające jakość kształcenia. Ilość godz. 2 

RP57   Rozwój umiejętności społecznych uczniów. 

 kształcenie umiejętności społecznych uczniów. Ilość godz. 2 

RP58  Efektywna współpraca przedszkola z rodzicami. 

 jak motywować i angażować rodziców do czynnego udziału w życiu 

przedszkola? 
Ilość godz. 2 

RP59  Jak rozwijać kompetencje społeczne dzieci w wieku przedszkolnym? 

 techniki rozwoju kompetencji społecznych dzieci, 

 w jaki sposób przedszkole uspołecznia dziecko? 

Ilość godz. 2 

RP60  Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu. 

 specyfika pracy z dzieckiem zdolnym, 

 programy indywidualne w pracy z dzieckiem zdolnym. 
Ilość godz. 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP61  Zasady organizowania wycieczek w przedszkolu. 

 przepisy prawne związane z organizowaniem wycieczek, 

 obowiązki opiekuna wycieczki. 
Ilość godz. 2 



WARSZTATY 
 

W1  Gry dydaktyczne sposobem na indywidualizację procesu nauczania 

matematyki (szkoła podstawowa). 

Uczestnik: 

 określi znaczenie gier w rozwijaniu umiejętności matematycznych i w 

kształtowaniu postaw społecznych uczniów – kontekst nowej podstawy 

programowej, 

 pozna metody przezwyciężania niepowodzeń w uczeniu się matematyki 

poprzez gry i zabawy, 

 potrafi dobrać gry użyteczne w różnych fazach lekcji. 

Ilość godz. 12 

Cena: 40 zł 

W2  Lekcja geometrii z origami (szkoła podstawowa). 

Uczestnik: 

 zastosuje origami w nauczaniu geometrii, 

 pozna metody, które uatrakcyjnią nauczanie geometrii. 

Ilość godz. 12 

Cena: 40 zł 

W3  TIK na lekcjach matematyki w szkole średniej. 

Uczestnik: 

 zastosuje TIK w nauczaniu matematyki w kontekście zadań 

rozszerzonej odpowiedzi na poziomie rozszerzonym nauczania 

matematyki w szkole średniej. 

Ilość godz. 12 

Cena: 40 zł 

W4  Prawda matematyczna - czyli jak kształtować umiejętność argumentowania  

i dowodzenia (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa). 

Uczestnik: 

 rozumie przyczyny słabych wyników egzaminów zewnętrznych  

z matematyki na poziomie zadań w których wymagane jest 

argumentowanie i rozumowanie matematyczne,   

 wykorzystuje je do tworzenia własnego planu pracy,   

 poznaje typowe i nietypowe zadania wymagające argumentacji, oraz 

sposoby ich dowodzenia. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W5  Plansze i zadania interaktywne (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa). 

Uczestnik: 

 pozna podstawowe funkcje programu geogebra,   

 tworzy proste aplety obrazujące dane zagadnienie matematyczne. 

Ilość godz. 12 

Cena: 40 zł 

W6  Metoda projektu na lekcjach przedmiotów przyrodniczych. 

Uczestnik:  

 zapozna się z metodą projektu jako efektywnego sposobu rozwijania 

kluczowych kompetencji uczniów, w tym samodzielności, 

i innowacyjności oraz umiejętności rozwiązywania problemów, 

 wskaże zastosowania metody projektu jako strategii dydaktycznej 

wspomagającej nauczanie chemii, biologii w szkole. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 



W7  Lapbooki - ciekawa metoda pracy ucznia z nauczycielem. 

Uczestnik: 

 pozna zasady pracy metodą lapbooka. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W8  Trening twórczości na lekcjach języka polskiego. 

Uczestnik:  

 pozna techniki i metody rozwijania kreatywności. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W9  Praca domowa – jak to zrobić, żeby uczeń się czegoś nauczył a nauczyciel  

nie napracował? 

Uczestnik: 

 zapozna się z formami pracy domowej, która będzie atrakcyjna  

i motywująca dla ucznia, 

 będzie potrafił dookreślić cele pracy domowej. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W10  Informacja zwrotna jako istotny element oceniania kształtującego. 

Uczestnik: 

 nauczy się poprawne budować informacje  zwrotną dla ucznia i rodzica,  

 pozna rolę tego rodzaju oceny dla uzyskania wyższych efektów 

nauczania. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W11  ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. 

Uczestnik: 

 pozna narzędzia do tworzenia elektronicznych materiałów 

dydaktycznych oraz przykładowe ich wykorzystanie na różnych etapach 

edukacyjnych oraz przedmiotach, zarówno podczas tradycyjnych lekcji 

w szkole, jak i  w nauczaniu na odległość, 

 pozna wybrane programy i narzędzia nowoczesnego nauczyciela. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W12  Teatr cieni „Czarno-biało”- nauka w zabawie. 

Uczestnik: 

 nauczy się jak przygotować przedstawienie teatru cieni. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W13  Retoryka jako narzędzie kształcenia kompetencji komunikacyjnych. 

Uczestnik:  

 pozna sposoby kształcenia  u uczniów kompetencji komunikacyjnych. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W14  Konstruowanie zadań polonistycznych w nowym systemie egzaminów 

zewnętrznych. 

Uczestnik: 

 pozna  zasady konstruowania zadań polonistycznych w 8 - letniej 

szkole podstawowej. 

Ilość godz. 2x3 

Cena: 20 zł 

W15  Skuteczne sposoby zapamiętywania i uczenia się. 

Uczestnik:  

 pozna sposoby zapamiętywania i uczenia się. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 



W16  Testy to nie wszystko. Kształcenie różnych umiejętności i kompetencji 

uczniów. 

Uczestnik:  

 nauczy się jak kształcić różne umiejętności i kompetencje uczniów. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W17  Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej. 

Uczestnik: 

 nauczy się jak ćwiczyć u uczniów tworzenie wypowiedzi 

argumentacyjnej. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W18  Kształcenie umiejętności uczenia się. 

Uczestnik: 

 pozna sposoby kształcenia umiejętności uczenia się uczniów. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W19  Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – techniki twórczego myślenia. 

Uczestnik: 

 pozna techniki pobudzające u uczniów twórcze myślenie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W20  Metody pracy z tekstem literackim. 

Uczestnik: 

 pozna metody pracy z tekstem literackim. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W21  Metody pracy z tekstem poetyckim. 

Uczestnik: 

 pozna sposoby na ciekawe lekcje z tekstem poetyckim. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W22  Wychowanie do wartości i kształcenie postaw na lekcjach  

języka polskiego.  

Uczestnik:  

 będzie umiał skorelować treści kształcenia i wychowania. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W23  Lekcja odwrócona. 

Uczestnik: 

 pozna ideę odwróconej lekcji, 

 stworzy scenariusz lekcji odwróconej. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W24  Mnemotechniki w edukacji. 

Uczestnik:  

 pozna metody i techniki ułatwiające zapamiętywanie. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W25  Wychowanie przez czytanie. 

Uczestnik: 

 pozna nowe sposoby zachęcania do czytania - kamishibai. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 



W26  Film jako narzędzie pracy na lekcjach języka polskiego. 

Uczestnik:  

 funkcjonalnie wykorzystuje film  w nauczaniu polonistycznym. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W27  Techniki animacyjne na lekcjach języka polskiego. 

Uczestnik:  

 pozna techniki animacji i umie je funkcjonalnie wykorzystać podczas 

lekcji. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W28  Równania od pierwszej klasy szkoły podstawowej do matury. 

Uczestnik: 

 przedyskutuje przyczyny problemów w rozwiązywaniu równań  

na egzaminie maturalnym, 

 pozna dobre praktyki w nauczaniu. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W29  Jak wspierać dziecko w uczeniu się chemii? 

Uczestnik: 

 posiada wiedzę na temat specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności 

szkolnych, w tym związanych z chemią, 

 diagnozuje uczniów posiadających problemy w uczeniu się chemii, 

 ocenia dojrzałość ucznia do uczenia się chemii w warunkach szkolnych, 

 posiada wiedzę o dysleksji i jak ona wpływa na uczenie się chemii. 

Uczestnik opracuje: 

1. zalecenia do pracy z uczniami posiadającymi opinię o dysleksji, 

2. metody oceniania ucznia posiadającego opinię z poradni. 

 wspiera rozwój ucznia w oparciu o wiedzę o stylach nauczania i stylach 

uczenia się, 

 stosuje wspierające i motywujące ocenianie na lekcji chemii. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W30  Ocenianie a wystawianie ocen. Trudna sztuka oceniania. 

Uczestnik: 

 potrafi ocenić różne aktywności ucznia. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W31  Narzędzia TIK – zajęcia, za które uczeń cię pokocha. 

Uczestnik:  

 zapozna się z grami i ćwiczeniami przy użyciu komputera, Internetu, 

smartfonów. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W32  Egzamin ósmoklasisty – na co szczególnie zwrócić uwagę. 

Uczestnik:  

 zostanie zapoznany z zapisami w informatorze CKE,  

 pozna przykładowe arkusze, kryteria oceniania. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 



W33  Wyniki analiz i diagnoz pedagogicznych w ewaluacji pracy nauczyciela. 

Uczestnik:  

 potrafi wykorzystać wyniki analiz i diagnoz do ewaluacji własnej pracy. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W34  Przygotowanie i przeprowadzenie pokazu, doświadczenia i eksperymentu  

na zajęciach przedmiotów przyrodniczych  w nowej podstawie programowej. 

Uczestnik: 

 zanalizuje etapy obserwacji i eksperymentu,  

 określi zasady realizacji obserwacji i eksperymentu,  

 zaprojektuje przykładowe obserwacje i eksperymenty w kontekście 

realizacji podstawy programowej,  

 opracuje dokumentację obserwacji i eksperymentów, 

 opracuje wykaz materiałów niezbędnych  do realizacji zajęć 

terenowych, 

 opracuje wykaz pomocy dydaktycznych potrzebnych w pracowni. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W35  Dobra lekcja warunkiem skutecznego nauczania.  

Jak zaplanować dobrą lekcję? 

Uczestnik: 

 zanalizuje cechy dobrej lekcji, korzystając z wyników badań 

pedagogicznych i własnego doświadczenia,  

 określi kryteria dobrej lekcji, 

 zanalizuje lekcję jako proces dydaktyczny sprzyjający efektywnemu 

uczeniu się, 

 zaplanuje dobrą lekcję, uwzględniając zasady. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W36  Wykorzystanie tablicy interaktywnej  smart board na zajęciach 

dydaktycznych. 

Uczestnik: 

 opracuje ćwiczenia dla uczniów z dowolnego przedmiotu (np. quiz, 

układanie wyrazów z rozsypanki literowej, sortowanie obrazków, 

dopasowywanie elementów, szukanie par, układanie zdań  

w odpowiedniej kolejności), 

 pozna interaktywne narzędzia, 

 wykorzysta do ćwiczeń interaktywne gadżety,  

 pozna sposoby ukrywania treści na tablicy. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W37  Nowatorskie metody pracy z uczniami „Nauka i technologia dla żywności”. 

Uczestnik pozna: 

 skuteczną edukację, 

 metody kształcenia – w pigułce, 

 ocenianie kształtujące – elementy, które warto stosować, 

 aktywizujące metody pracy z uczniem – przykłady i objaśnienia, 

 doświadczenia i eksperymenty – przykłady. 

Ilość godz. 5 

Cena: 20 zł 

 



W38  Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w terenie. 

Uczestnik: 

 pozna znaczenie dydaktyczne wycieczki, 

 zajęcia terenowe w nowej podstawie programowej, 

 napisze scenariusz wycieczki, 

 opracuje przykładowe karty pracy, 

(istnieje możliwość zorganizowania wycieczki dla nauczycieli np. farma 

wiatrowa, farma fotowoltaiczna, ZUOK w Machnaczu). 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W39  Programy własne nauczycieli – zasady konstruownia, modyfikowania, 

ewaluacji i opiniowania. 

Uczestnik:  

 analizuje przepisy prawa regulujące dopuszczanie programów  

do użytku w szkole/placówce, 

 pozna zasady opracowania lub modyfikowania programu nauczania, 

 pozna metody ewaluacji programu, 

 formułuje opinię o programie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W40  Platforma e-learningowa Moodle w praktyce szkolnej. 

Uczestnik: 

 wykorzystuje możliwości platformy Moodle w codziennej pracy 

nauczyciela, 

 określa specyfikę procesu dydaktycznego w kształceniu na odległość, 

 określa kluczowe kompetencje e-nauczyciela, 

 określa rolę i zadania e-nauczania, 

 podaje zasady zachowania, komunikacji i dyskusji dydaktycznej  

w kształceniu na odległość. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W41  Eksperymentuj z dzieckiem (przedszkole, szkoła podstawowa). 

Uczestnik:  

 pozna i przeprowadzi doświadczenia, które wzbudzą w dziecku 

ciekawość, pasję do nauki i pomogą mu odkryć i zrozumieć fascynujący 

świat, 

 dowie się jak wykorzystać przedmioty codziennego użytku  

w eksperymentowaniu, 

 dowie się jak przekazać dziecku praktyczną wiedze z fizyki, chemii  

i przyrody, jednocześnie rozwijając jego otwartość, kreatywność  

i niezależne myślenie. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W42  Tworzenie przedmiotowego systemu oceniania dla uczniów z opiniami  

i orzeczeniami w zakresie obniżenie wymagań edukacyjnych. 

Uczestnik: 

 zapozna się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi oceniania 

uczniów  z orzeczeniami, 

Opracuje: 

 przedmiotowy system oceniania dla uczniów z opiniami i orzeczeniami 

w zakresie obniżenia wymagań edukacyjnych. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 



W43  Warsztat pracy młodego nauczyciela przedmiotów zawodowych i praktycznej 

nauki zawodu. 

Uczestnik: 

 pozna określenie elementów warsztatu pracy nauczyciela, 

 pozna rolę podstawy programowej, programu nauczania i podręcznika 

w planowaniu pracy, 

 pozna dobór metod pracy w kształceniu zawodowym, 

 pozna dokumentowanie pracy nauczyciela. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W44  Jak zaplanować lekcję koleżeńską, otwartą i pokazową? 

Uczestnik:  

 doskonali umiejętności planowania  i dokumentowania własnej pracy, 

 sporządzi konspektów i scenariusz zajęć, 

 pozna dobór środków i metod pracy w podnoszeniu skuteczności 

dydaktycznej nauczyciela. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W45  Ocenianie uczniów. 

Uczestnik: 

 doskonali umiejętności sporządzania zasad oceniania 

wewnątrzszkolnego i PSO w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

 określi kryteria oceniania - co i jak oceniać? 

 określi rolę oceniania kształtującego w motywowaniu uczniów do nauki. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W46  Konstruowanie programu kształcenia zawodowego zgodnego z nową 

podstawą programową dla 5 - letniego technikum. 

Uczestnik: 

 pozna analizę podstawy programowej kształcenia w zawodach, 

 pozna formułowanie celów i efektów kształcenia oraz materiału 

nauczania na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, 

 pozna określenie zasad konstruowania programu. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W47  Jak wspierać uczniów w planowaniu drogi edukacyjno - zawodowej? 

Uczestnik: 

 pozna określenie roli nauczyciela w przygotowaniu uczniów do wyboru 

ścieżki kształcenia i wejścia na rynek pracy. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W48  Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego – język obcy nowożytny. 

Uczestnik:  

 zapozna się ze zmianami zachodzącymi w podstawie programowej dla 

nowego III etapu edukacyjnego. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W49  Strategie skutecznego uczenia się na języku obcym jako narzędzia do 

budowania autonomii ucznia. 

Uczestnik: 

 dowie się, jak pomóc uczniowi uczyć się uczyć i jak budować 

odpowiedzialność za proces nauczania. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 



W50  Chemia w małej skali. 

Uczestnik: 

 zapozna się z metodą nauczania przez dociekanie naukowe, 

 dowie się, jak przygotować, przeprowadzić doświadczenia oraz 

dokonać ich dokładnej analizy.  

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W51  Współpraca  szkół ze środowiskiem. 

Uczestnik: 

 pozna zadania szkoły w zakresie współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, 

 dowie się, jak opracować plan pracy placówki w zakresie pracy 

na rzecz środowiska lokalnego. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W52  Prawa dziecka – regulacje prawne i ich stosownie w placówce oświatowej. 

Uczestnik: 

 dowie się na czym polega budowanie właściwych relacji w środowisku 

szkolnym między wszystkimi grupami: 

uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, szkoła – rodzic. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W53  Polityka historyczna, rola i zadania szkoły w budowie postaw patriotycznych  

u młodzieży. 

Uczestnik: 

 dowie się jakie można osiągnąć efekty prospołeczne, patriotyczne 

poprzez promowanie polityki historycznej w szkole. Uczeń jako 

obywatel i dobry Polak.  

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W54  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Uczestnik: 

 dowie się jak uczymy się od siebie - lekcje otwarte i koleżeńskie.  

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W55  Niech nie będzie nudno - aktywizacja i motywowanie raz jeszcze inaczej. 

Uczestnik: 

 pozna pomysły na aktywizowanie uczniów na lekcji języka obcego, 

 rozszerzy wiedzę na temat znaczenia aktywizacji ucznia w kontekście 

osiągania wyników nauczania. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W56  Dyrektor liderem w szkole – przywództwo edukacyjne zadaniem dyrektora. 

Uczestnik: 

 dowie się na czym polega współpraca dyrektora z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Radą Szkoły, 

 dowie się czym jest przywództwo edukacyjne. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

 



W57  Jak zaplanować, zorganizować i zrealizować bezpieczną wycieczkę szkolną. 

Uczestnik: 

 pozna zasady BHP na wycieczce, 

 dowie kto może być kierownikiem i wychowawcą, 

 współpracuje z organizacjami krzewiącymi turystykę i krajoznawstwo. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W58  Rola i zadania dyrektorów szkół w procesie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

Uczestnik: 

 dowie się na czym polega rola wspierająca dyrektora w zakresie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 pozna zasady opracowywania szkolnego planu doskonalenia 

zawodowego,  

 pozna priorytety doskonalenia zawodowego i ich zgodność  

z  polityką oświatową państwa i samorządu lokalnego. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W59  Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność 

uczniów na lekcji języka obcego. 

Uczestnik: 

 zapozna się z  metodami  i formami pracy zalecanych w nowej 

podstawie programowej, które rozwijają kreatywność i samodzielność. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W60  Program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej  

i ponadpodstawowej - założenia, zasady, zawartość merytoryczna. 

Uczestnik: 

 pozna  podstawy  programu nauczania historii i wiedzy  

o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W61  Kryteria wyboru podręcznika do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 pozna kryteria wyboru podręcznika do nauczania historii i wiedzy  

o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W62  Metody aktywizujące w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 pozna metody aktywizujące stosowane w nauczaniu historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W63  Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie.  

Uczestnik: 

 potrafi przygotować  scenariusze zajęć edukacyjnych z  historii i wiedzy 

o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W64  Ocenianie kształtujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 potrafi ocenić różne formy aktywności uczniów na lekcjach  historii   

i wiedzy o społeczeństwie, 

 dowie się  jak  opracować przedmiotowy system oceniania. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 



W65  Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 pozna metody pracy z uczniem zdolnym na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W66  Praca z uczniem mającym trudności w nauce na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 pozna metody pracy z uczniem mającym trudności w nauce na lekcjach 

historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W67  Rozwój umiejętności społecznych na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 dowie się w jaki sposób rozwijać umiejętności społeczne na lekcjach 

historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W68  Poznajemy historię naszego regionu – spacer z historią. 

Uczestnik: 

 potrafi  gromadzić  wiadomości o historii swojego regionu  

i  prezentować ją innym. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W69  Podobieństwa i różnice między historią jako nauką, a historią jako 

przedmiotem nauczania.    

Uczestnik: 

 pozna właściwości historii jako  nauki i przedmiotu nauczania w szkole. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W70  Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach historii i wiedzy 

o społeczeństwie.     

Uczestnik: 

 pozna przykłady ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie uczniów  

na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W71  Metody aktywizujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.  

Praktyczne wskazówki i techniki nauczania. 

Uczestnik: 

 pozna metody aktywizujące w nauczaniu historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W72  Praca  domowa w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 pozna formy ciekawych  prac domowych z historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W73  Metoda projektu na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 potrafi zastosować metodę projektu na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 



W74  Materiały pomocnicze do edukacji regionalnej.   

Uczestnik: 

 potrafi opracować  materiały pomocnicze do edukacji regionalnej - 

program edukacji regionalnej, scenariusze zajęć dydaktycznych. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W75  Kształtowanie postaw patriotycznych  i obywatelskich wśród uczniów  

na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 pozna cele edukacyjne i metody  kształtowania  postaw patriotycznych  

i obywatelskich na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W76  Pracujemy warsztatowo - płaszczyzna wymiany doświadczeń  

i wypracowanych rozwiązań na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 potrafi  dzielić się wiedzą i doświadczeniami  wypracowanymi   

na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W77  Innowacyjne programy nauczycieli na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 potrafi budować własne autorskie programy nauczania z  historii  

i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W78  Ewaluacja pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 potrafi dokonać ewaluacji  efektów pracy w nauczaniu historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Ilość godz. 3 

Cena: 20 zł 

W79  Edukacja teatralna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Uczestnik: 

 pozna małe formy sceniczne wykorzystywane w pracy z dziećmi. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W80 Tańce kujawskie w edukacji elementarnej. 

Uczestnik: 

 pozna układy choreograficzne wybranych tańców kujawskich. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W81  Opowieści ruchowe w edukacji przedszkolnej. 

Uczestnik: 

 zastosuje metodę opowieści ruchowej w pracy z dziećmi. 

Ilość godz. 2 

Cena: 20 zł 

W82  ,,Ładnie mówię” - zabawy rozwijające mowę dzieci. 

Uczestnik: 

 pozna zabawy rozwijające mowę dziecka. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

 



W83  Dziecko w świecie wartości - wspieranie rozwoju społeczno - emocjonalnego 

dzieci. 

Uczestnik: 

 zapozna się z metodami pracy wprowadzającymi dzieci w świat 

wartości. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONSULTACJE ZESPOŁOWE – formy bezpłatne 
 
 

KZ1  Diagnoza wstępna z matematyki ( szkoła podstawowa i ponadpodstawowa). 

 przygotowanie materiału ćwiczeniowego dla uczniów, 

 analiza podstawy programowej z matematyki. 
Ilość godz. 2 

KZ2  Budowa programu doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach 

edukacyjnych. 

 omówienie zasad konstruowania programu doradztwa zawodowego  

w szkole w świetle obowiązujących przepisów. 
Ilość godz. 3 

KZ3  Ocena  pracy nauczyciela w kontekście zmian w przepisach prawa 

oświatowego. 

 analiza przepisów prawa regulujących ocenę pracy nauczyciela, 

 omówienie procedury oceny pracy nauczyciela, 

 charakterystyka wskaźników wypełniania kryteriów na poszczególną 

ocenę i dowodów potwierdzających ich spełnianie. 

Ilość godz. 3 

KZ4  Prawo autorskie i prawa pokrewne w działalności dydaktycznej nauczyciela. 

 omówienie przepisów prawa autorskiego, 

 zastosowanie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych  

w działalności dydaktycznej nauczyciela, 

 tworzenie i  wykorzystanie materiałów dydaktycznych zgodnie  

z przepisami prawa autorskiego. 

Ilość godz. 3 

KZ5  Jak napisać dobry plan  rozwoju zawodowego zgodnie z nowymi przepisami 

prawa? 

 określenie istoty planowania rozwoju zawodowego,  

 dokonanie analizy SWOT własnych kompetencji, 

 przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego zgodnego  

z nowymi przepisami prawa. 

Ilość godz. 3 

KZ6  Wsparcie w rozwoju - rola i obowiązki opiekuna stażu w awansie zawodowym 

nauczyciela w świetle nowych przepisów. 

 przygotowanie opiekunów stażu do pełnienia swojej funkcji w świetle 

przepisów obowiązujących od 2018r. 
Ilość godz. 3 

KZ7  Autoewaluacja w pracy nauczyciela jako sposób na doskonalenie własnej 

pracy. 

 identyfikowanie mocnych i słabych stron własnego warsztatu pracy, 

 poznanie metod i technik autoewaluacji, 

 projektowanie ewaluacji własnej pracy. 

Ilość godz. 4 



KZ8  Metody aktywizujące uczniów w codziennej pracy nauczyciela przedmiotów 

zawodowych i praktycznej nauki zawodu. 

 przegląd metod aktywizujących pracę uczniów, 

 ocena efektywności ich zastosowania na zajęciach z przedmiotów 

zawodowych i praktycznej nauki zawodu. 

Ilość godz. 4 

KZ9  Realizacja kształcenia dualnego w branżowych szkołach zawodowych. 

 określenie istoty i zasad kształcenia dualnego w szkołach zawodowych. Ilość godz. 4 

KZ10  Nauczyciel jako organizator procesu nauczania i uczenia się. 

 określenie znaczenia stosowanych programów nauczania, 

podręczników i metod nauczania w procesie edukacyjnym. 
Ilość godz. 3 

KZ11  Kształcenie zawodowe od września 2018r. w branżowych szkołach i klasach 

5-letniego technikum. 

 poznanie zasad organizacji kształcenia zawodowego od września 

2018r. 
Ilość godz. 3 

KZ12  Egzaminy zawodowe – narzędzie, a nie cel. 

 określenie roli egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

w edukacji uczniów, 

 znaczenie „rankingu” szkół zawodowych w ocenie jakości nauczania, 

 interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów jako jednego  

z narzędzi oceniania jakości edukacji. 

Ilość godz. 4 

KZ13  Jak kształtować i monitorować  umiejętności kluczowe oraz kompetencje  

personalne i społeczne uczniów w kształceniu zawodowym? 

 analiza kompetencji kluczowych oraz personalnych i społecznych  

w kształceniu zawodowym, 

 dostrzeganie roli kompetencji kluczowych w prawidłowej realizacji 

podstawy programowej, 

 interpretacja kompetencji kluczowych i KPS w odniesieniu do podstawy 

programowej kształcenia w zawodach, 

 sposoby monitorowania nabywania kompetencji kluczowych. 

Ilość godz. 4 

KZ14  Dokumentowanie awansu zawodowego nauczyciela według dotychczas 

obowiązujących przepisów. 

 określenie zasad dokumentowania awansu zawodowego,  

 poznanie zasad postępowania przed komisją kwalifikacyjną 

egzaminacyjną. 

Ilość godz. 3 

KZ15  Analiza wyników z matematyki – egzamin gimnazjalny, matura 2018. 

 porównanie i analiza wyników egzaminów zewnętrznych na kolejnych 

etapach edukacyjnych. 
Ilość godz. 2 



KZ16  Matematyka jest wszędzie – eksperymenty i doświadczenia z matematyką  

w tle i w roli głównej (szkoła podstawowa). 

 poznanie metody budowania zadań i problemów matematycznych na 

podstawie doświadczeń, np. budowanie latawca omówienie własności 

figur geometrycznych, poszukanie w przyrodzie ułamków, rodzaje 

wielościanów na podstawie ozdób choinkowych, pokazanie  

matematyki w kuchni, 

 poznanie metody mówienia o matematyce praktycznej, 

 podzielenie się dobrymi praktykami w nauczaniu matematyki. 

Ilość godz. 2+2 

KZ17  Rozwijanie strategii rachunkowych. 

 poznanie metody przygotowania zestawu ćwiczeń rozwijającego 

sprawność rachunkową ucznia, 

 wymiana doświadczeń i materiałów ćwiczeniowych. 

Ilość godz. 2 

KZ18  Ewaluacja i modyfikacja przedmiotowych systemów oceniania. 

 modyfikacja PSO w oparciu o jego ewaluację. Ilość godz. 3 

KZ19  Coaching w pracy zespołów nauczycielskich. 

 poznanie podstawowych technik coachingowych i wykorzystanie ich  

w pracy zespołowej. 
Ilość godz. 3 

KZ20  Jak przygotować lekcję otwartą? 

 przygotowanie lekcji otwartej. Ilość godz. 2 

KZ21  Co i jak oceniać na lekcjach matematyki? 

 ocenianie różnych aktywności ucznia na lekcjach matematyki, 

 opracowanie kryteriów oceniania na lekcjach matematyki  

( dot. sprawdzianów, projektów edukacyjnych i innych form aktywności) 

Ilość godz. 2 

KZ22  Przedstawienie oferty doradcy. 

 przedstawienie doradcy i jego oferty warsztatów i szkoleń, 

 wypełnienie ankiety: „ Moje oczekiwania, czyli czego chciałbym się 

dowiedzieć , nauczyć….”, 

 diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa  

i doskonalenia zawodowego. 

Ilość godz. 2 

KZ23  Praca z uczniem mającym trudności z matematyką. 

 rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń uczniów w szkole oraz 
sposobów zapobiegania im,  

 poznanie form i metod pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu 
się matematyki, 

 wymiana doświadczeń. 

Ilość godz. 2 



KZ24  Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego? 

 omówienie zasad konstruowania sprawozdania z realizacji planu 

rozwoju zawodowego i przygotowania niezbędnej dokumentacji. 
Ilość godz. 3 

KZ25  Jak udokumentować i zaprezentować swój dorobek zawodowy. 

 przygotowanie dokumentacji  nauczyciela ubiegającego się  

o poszczególne stopnie awansu, 

 omówienie postępowania przed komisją kwalifikacyjną i egzaminacyjną. 

Ilość godz. 3 

KZ26  Skuteczna prezentacja przed komisją egzaminacyjną w awansie zawodowym 

nauczyciela. 

 poznanie etapów i metod prezentacji, 

 sporządzanie planu prezentacji dorobku zawodowego, 

 omówienie sposobów radzenia sobie ze stresem. 

Ilość godz. 3 

KZ27  Ocenianie Kształtujące 

Informacja zwrotna stałym elementem wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 

 poznanie istoty i struktury informacji zwrotnej, 

 opracowanie informacji zwrotnej w oparciu o cele kształcenia i  kryteria 

wymagań,  

 wskazanie korzyści stosowania informacji zwrotnej,   

 przeanalizowanie zapisów w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

Ilość godz. 2 

KZ28  Ocenianie Kształtujące w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. 

 poznanie roli i zadań nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki, 

 poznanie strategii OK w szkole, 

 poznanie różnic między ocenianiem kształtującym a ocenianiem 

sumującym, 

 opracowanie podstawowych kroków wdrażania OK. w szkole, 

 formułowanie celów lekcji w języku ucznia, 

 formułowanie kluczowych pytań dla ucznia, 

 przygotowanie  scenariuszy zajęć  z elementami OK. 

Ilość godz. 4 

KZ29  Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną? 

 zapoznanie z technikami służącymi przeprowadzeniu ewaluacji 

wewnętrznej. 
Ilość godz. 3 

KZ30  Elementy arteterapii i  biblioterapii na lekcjach języka polskiego. 

 wykorzystanie tekstów literackich w arteterapii i biblioterapii. Ilość godz. 2 

KZ31  Rola nauczyciela w kształtowaniu wizerunku szkoły. 

 budowanie pozytywnego wizerunku swojej placówki. Ilość godz. 2 

 



KZ32  Diagnoza wstępna z chemii na każdym etapie edukacyjnym.  

 analiza podstawy programowej z chemii, 

 przygotowanie materiału ćwiczeniowego dla uczniów, 

 ułożenie testu diagnozującego. 

Ilość godz. 2 

KZ33  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego:  

Nowa podstawa programowa do szkoły branżowej i ponadpodstawowej – chemia. 

 zapoznanie z nową podstawą programową, 

 porównanie nowej i starej podstawy (poznanie różnic), 

 prawidłowo zaplanowany warsztat pracy. 

Ilość godz. 2 

KZ34  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego:  

Nowa podstawa programowa do szkoły branżowej i ponadpodstawowej – biologia. 

 zapoznanie z nową podstawą programową, 

 porównanie nowej i starej podstawy (poznanie różnic), 

 prawidłowo zaplanowany warsztat pracy. 

Ilość godz. 2 

KZ35  Ocenianie Kształtujące  

Ocena koleżeńska i samoocena. 

 poznanie istoty i struktury samooceny i oceny koleżeńskiej, 

 przygotowanie tabel samooceny i oceny koleżeńskiej w oparciu o cele 

kształcenia i kryteria wymagań,  

 wskazanie korzyści stosowania samooceny i oceny koleżeńskiej, 

 przeanalizowanie zapisów w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

Ilość godz. 2 

KZ36  Formy oceny ucznia na lekcjach chemii/biologii. 

 ocenianie różnych aktywności ucznia na lekcjach chemii/biologii, 

 opracowanie kryteriów oceniania, 

 tworzenie i doskonalenie PSO. 

Ilość godz. 2 

KZ37  Diagnoza po półmetku (IV etap edukacyjny). 

 przygotowanie materiału ćwiczeniowego dla uczniów, 

 zapoznanie nauczycieli ze schematami oceniania, 

 nabycie umiejętności określania kierunków koniecznych zmian, 

zaplanowanie działań służących efektywnemu przygotowaniu uczniów 

do matury. 

Ilość godz. 2 

KZ38  Działania szkoły na rzecz środowiska lokalnego.  

 poznanie przepisów prawa, procedur i zasad przygotowania 

dokumentacji. 
Ilość godz. 4 

KZ39  Efektywne edukacja, czyli o metodach motywujących i aktywizujących  
w nauczaniu. 

 zapoznanie z metodami aktywizującymi i motywującymi uczniów 

do pracy, 

 co ma wpływ na wzrost efektywności nauczania?  

 dlaczego planowanie lekcji ma tak duże znaczenie? 

Ilość godz. 2 



KZ40  Przestrzeganie praw dziecka w szkole – rola i zadania dyrektora. 

 zadania dyrektora jako szkolnego rzecznika praw dziecka, 

 akty prawne odnoszące się do praw dziecka. 
Ilość godz. 4 

KZ41  Mobbing w szkole  - obowiązki w zakresie kreowania polityki 

antymobbingowej. 

 zadania dyrektora w zakresie kształtowania polityki antymobbingowej  

w szkole, 

 szkolne procedury i dokumenty antymobbingowe.  

Ilość godz. 4 

KZ42  Rola i zadania szkoły, placówek oświatowych w organizacji krajoznawstwa  

i turystyki. 

 przepisy prawne dotyczące zadań placówki oświatowej, 

 rodzaje i formy wypoczynku, BHP dotyczące turystyki i krajoznawstwa. 
Ilość godz. 4 

KZ43  Ocenianie Kształtujące jako informacja zwrotna pomagająca uczyć  
i uczyć się. 

 zapoznanie ze sposobami udzielania informacji zwrotnej wg zasad OK. Ilość godz. 2 

KZ44  Matura na 100 % - omówienie zadań na egzaminie maturalnym pisemnym  

i ustnym, wykorzystanie wyników egzaminu do poprawy efektów nauczania, 

tworzenie planów naprawczych. 

 omówienie wyników egzaminów zewnętrznych, 

 wymiana doświadczeń i dobrych praktyk nauczycieli, 

 elementy planu naprawczego. 

Ilość godz. 4 

KZ45  Wybieramy podręcznik do liceum, technikum i szkoły branżowej zgodnie  

z nową podstawą programową– spotkanie nauczycieli. 

 dzielenie się oceną i doświadczeniami z pracy z różnymi 

podręcznikami. 
Ilość godz. 4 

KZ46  Najczęstsze błędy nauczycieli języków obcych – czyli jakich nawyków 

powinniśmy unikać. 

 autorefleksja uczestników, dzielenie się nauczycieli doświadczeniem, 

 wsparcie metodyczne, 

 analiza przyczyn niepowodzeń, 

 poszukiwanie skutecznych rozwiązań. 

Ilość godz. 4 

KZ47  Co i jak? - formy pracy na języku obcym: indywidualnie, w parach  

czy grupach. 

 przykłady zadań realizowanych w odpowiednich formach pracy, 

 zasady podziału na grupy, 

 co mówi o formach pracy podstawa programowa, 

 wymiana doświadczeń. 

Ilość godz. 4 

KZ48  Szkolny Klub Europejski jako ciekawy obszar aktywizacji ucznia, 

motywowania do nauki języków obcych, poznawania nowych kultur, narzędzie  

do budowania postawy otwartości i tolerancji. 

 omówienie działalności Szkolnego Klubu Europejskiego, 

 możliwości współpracy z instytucjami zewnętrznymi, korzystania z ich 

oferty wyjazdów, szkoleń i konkursów. 

Ilość godz. 4 



KZ49  Plan rozwoju zawodowego nauczyciela. 

 dokonanie autoanalizy umiejętności, 

 określenie obszarów doskonalenia,  

 definiowanie kierunków rozwoju na potrzeby klasy i szkoły. 

Ilość godz. 4 

KZ50  Nauczyciel na start - przykłady dobrych praktyk w pracy  młodego 

nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. 

 przygotowanie do pracy w  szkole w zakresie nauczania historii i wiedzy 

o społeczeństwie. 
Ilość godz. 2 

KZ51  Praca z grupą w oparciu o pełnione role lidera w nauczaniu historii i wiedzy o 

społeczeństwie. 

 poznanie metod pracy z grupą w oparciu o pełnienie roli lidera  

w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Ilość godz. 3 

KZ52  Podstawa programowa a program nauczania na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

 poznanie podstawy programowej oraz programu nauczania z historii  

i wiedzy o społeczeństwie. 
Ilość godz. 3 

KZ53  Warsztat pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. 

 poznanie warsztatu pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie 

- dokumentacja toku lekcji, klasopracownia przedmiotowa. 
Ilość godz. 2 

KZ54  Procedury osiągania celów edukacyjnych  na lekcjach historii i wiedzy o 

społeczeństwie. 

 poznanie metod nauczania, kryteriów oceniania,  

 przygotowanie konspektu lekcji, karty pracy na lekcje historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Ilość godz. 3 

KZ55  Zeszyt przedmiotowy ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie – 

co może zrobić nauczyciel aby notatki w zeszycie były atrakcyjne. 

 poznanie znaczenia posiadania zeszytu przedmiotowego ucznia, 

 przykłady sporządzenia ciekawych notatek.   
Ilość godz. 3 

KZ56  Jak skutecznie uczyć cyfrowego młodego człowieka  historii i wiedzy  

o społeczeństwie -  metody nauczania, lekcje powtórzeniowe, sprawdziany, 

konstrukcja testy. 

 zdobycie wiedzy jak skutecznie uczyć młodego cyfrowego człowieka, 

 poznanie metod nauczania i  stopniowania trudności,  

 dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, 

 znaczenie lekcji powtórzeniowych, 

 nauka przygotowania sprawdzianów, prac kontrolnych oraz prawidłowe 

ich przeprowadzenie. 

Ilość godz. 2 

 

 



KZ57  Wszystko zgodnie z prawem czyli prawo autorskie w praktyce szkolnej. 

 przedstawienie podstawowych pojęć prawa autorskiego (m.in. utwór, 

autor utworu, dozwolony użytek osobisty, dozwolony użytek publiczny, 

prawa pokrewne), 

 zapoznanie w jaki sposób leganie zorganizować pokaz filmowy i inne 

imprezy szkolne, podczas których będą wykonywane lub odtwarzane 

utwory, 

 zapoznanie w jaki sposób można leganie korzystać z twórczości 

internetowej, o czym musimy przy tym pamiętać oraz w jaki sposób 

możemy takie materiały zamieszczać na stronach internetowych, 

 poznanie podstawowych zasad organizowania wszelkiego rodzaju 

konkursów, w trakcie których powstają utwory/prace później 

wykorzystywane przez placówkę, 

 poznanie zasad zamieszczania cudzych utwory w przygotowanych 

przez siebie materiałach (takich jak prezentacja, publikacja, książka, 

artykuł, film, gazetka szkolna), 

 poznanie praw chroniących wizerunek swój i dzieci – czyli kiedy 

zamieszczanie zdjęć z wycieczek i uroczystości jest dozwolone, 

 zapoznanie z zasadami umieszczania materiałów na stronie 

internetowej, 

 zapoznanie z zasadami korzystania z programów komputerowych oraz 

ich  pobierania i rozpowszechniania, a także jak korzystania z otwartych 

zasobów edukacyjnych (OZE). 

Ilość godz. 2x2 

KZ58  Bezpieczna pracownia chemiczna w szkole. 

 przedstawienie podstawowych aktów prawnych dotyczących 

przechowywania odczynników chemicznych i dokumentowania ich 

ilości, 

 przypomnienie zasady znakowania substancji chemicznych, 

 zapoznanie się z kartami charakterystyki substancji na nowych 

zasadach, 

 przedstawienie zasad postepowania z odpadami chemicznymi i ich 

utylizacją, 

 przedstawienie uregulowań prawnych dotyczącymi bezpieczeństwa 

podczas wykonywania doświadczeń w pracowni przyrodniczej, 

 Uczestnik opracuje: 

 Regulamin pracowni przyrodniczej, 

 Zasad BHP pokazu, 

 Zasady bhp doświadczenia uczniowskiego. 

Ilość godz. 3 

KZ59  Dokumentowanie przebiegu działalności wychowawczo-dydaktycznej 

w przedszkolu 

 dokumentowanie w prawidłowy sposób pracy wychowawczo-

dydaktycznej w przedszkolu. 
Ilość godz. 2 

 



KZ60  Prowadzenie obserwacji dzieci - diagnoza przedszkolna. 

 prawidłowe przeprowadzenie obserwacji dziecka przedszkolnego. Ilość godz. 2 

KZ61  Literatura w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. 

 poznanie form wykorzystania tekstu literackiego w przedszkolu i szkole. Ilość godz. 2 

KZ62  Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. 

 poznanie zasad postepowania z dziećmi nadpobudliwymi. Ilość godz. 2 

KZ63  Zajęcia otwarte w przedszkolu. 

 przygotowanie zajęć otwartych. Ilość godz. 2 

KZ64  Matematyka w przedszkolu. 

 wymiana doświadczeń i materiałów ćwiczeniowych. Ilość godz. 2 

KZ65  Wiosna w przedszkolu - kąciki przyrodnicze. 

 pozna sposoby organizowania kącika przyrodniczego w Sali. Ilość godz. 2 

KZ66  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

 nauka wypełniania arkusza gotowości szkolnej dziecka. Ilość godz. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KURSY DOSKONALĄCE 

 

KD1 Szkolny Doradca Zawodowy. 

Celem kursu jest budowanie i doskonalenie warsztatu pracy Szkolnego 

Doradcy Zawodowego. 

Ilość godz. 12 

Koszt: 100 zł 

KD2 Szkolny Animator Kultury pt. Regionalny Skarbiec Kultury (część II). 

Celem kursu jest nabycie kompetencji do pracy Szkolnego Animatora Kultury.  
Ilość godz. 40 

Koszt: 250 zł 

KD3 Edukacja w zakresie nauczania historii.  

Celem kursu jest zapoznanie nauczyciela z procedurami osiągania celów 

edukacyjnych, nabycie umiejętności opracowania rozkładu materiału, poznanie 

przykładowych scenariuszy lekcji oraz sprawdzenie osiągnięć uczniów  

na lekcjach historii.  

Ilość godz. 20 

Koszt: 150 zł 

KD4 Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie. 

Celem kursu jest zapoznanie nauczyciela z procedurami osiągania celów 

edukacyjnych, nabycie umiejętności opracowywania rozkładu materiału, 

poznanie przykładowych scenariuszy lekcji oraz sprawdzenie osiągnięć 

uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 150 zł 

KD5 Trudna sztuka oceniania. 

Celem kursu jest nabycie umiejętności, co i jak oceniać na zajęciach 

i jak napisać przedmiotowy system oceniania zgodny z przepisami prawa 

oświatowego. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 150 zł 

KD6 Kierownik wycieczek szkolnych. 

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli kierownika wycieczek 

w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Ilość godz. 10 

Koszt: 100 zł 

KD7 Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli kierownika w świetle 

obowiązujących przepisów prawa. 

Ilość godz. 10 

Koszt: 100 zł 

KD8 Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji i roli wychowawcy 

w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Ilość godz. 36 

Koszt:  180 zł 

 

 

 

 



 

 

KURSY INFORMATYCZNE 

 

K1 Podstawy programowania –Scratch dla nauczycieli – poziom podstawowy. 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, głównie 

dedykowany jest nauczycielom zajęć komputerowych na pierwszym i drugim 

poziomie edukacyjnym, którzy chcą wykorzystywać elementy 

programowania w swojej pracy. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

 K2 Podstawy obsługi komputera i Internetu dla nauczycieli – poziom podstawowy. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami systemu 

operacyjnego Windows 10, budową i eksploatacją komputera, pracą 

w edytorze tekstu Word  2010, arkuszem kalkulacyjnym Excel 2010, 

programem do prezentacji PowerPoint 2010, obsługą Internetu, poczty 

elektronicznej, budową i użytkowaniem stron internetowych. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K3 Podstawy obsługi komputera i Internetu dla nauczycieli – poziom 

zaawansowany. 
Celem kursu jest zaawansowana praca w systemie Windows 10 oraz 

z programami Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, umiejętność 

zakładania oraz zarządzania szkolnymi witrynami internetowymi (stronami 

WWW), obsługa komunikatorów internetowych, portali społecznościowych (np. 

Facebook). 

Ilość godz. 20 

Koszt: 230 zł 

K4 Budujemy szkolną stronę www - podstawy HTML 5 i kaskadowych arkuszy 

stylów CSS3 w projektowaniu  szkolnej witryny WWW. 
Celem kursu jest zapoznanie się z językami programowania HTML 5  

i CSS 3, zasadami budowy stron WWW, budowa i uruchomienie własnej 

szkolnej strony WWW.  

Ilość godz. 30 

Koszt: 280 zł 

K5 Podstawowy kurs HTML 5 i CSS 3. 

Celem kursu jest zapoznanie się z zasadami tworzenia stron WWW przy 

wykorzystaniu języków programowania HTML 5 i CSS 3 za pomocą edytorów, 

budowa i uruchomienie własnej  strony WWW. 

Ilość godz. 30 

Koszt: 280 zł 

K6 Budujemy szkolną stronę www za pomocą systemu zarządzania treścią Joomla 

3 CMS. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami budowy i zarządzania 

własną szkolną stroną WWW za pomocą systemu CMS Joomla 3.  
Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 
K7 Budujemy szkolną stronę www za pomocą systemu zarządzania treścią 

WordPress 4 CMS. 
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami budowy i zarządzania 

własną szkolną stroną WWW za pomocą systemu CMS WordPress 4.  
Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K8 Nauczanie zdalne dla nauczycieli za pomocą platformy Moodle 3. 

Kurs poświęcony dodawaniu i zarządzaniu zasobami stanowiącymi treść 

szkolenia e-learningowego jak: prezentacja, strona HTML, plik wideo, pdf, 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 



rysunek, animacja oraz dodawaniu modułów aktywnych szkolenia jak: Lekcja, 

Słownik Pojęć, Zadanie, Ankieta, Głosowanie, Książka, Quiz w oparciu 

o darmową platformę zdalnego nauczania Moodle. 
K9 Podstawy instalacji i administracji szkolnej platformy zdalnego nauczania 

Moodle 3. 
Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą z systemu 

zdalnego nauczania e-learning, konfiguracją i administracją platformy, 

tworzeniem i zarządzaniem kursami, dodawanie i zarządzanie użytkownikami, 

realizacją pomiaru dydaktycznego czyli tworzenie testów. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K10 Kurs dla administratorów platformy Moodle 3. 

Jest to kurs dla wszystkich, którzy są użytkownikami Moodle 3 i chcą 

poszerzyć swą wiedzę w zakresie administracji platformą. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 230 zł 

K11 Kurs z podstaw obróbki grafiki za pomocą darmowego oprogramowania 

Paint.Net. 

Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi możliwościami 

darmowych aplikacji graficznych Paint.Net. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K12 SCRIBUS 1.5 – skład komputerowy szkolnej gazety. 

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi możliwościami 

aplikacji SCRIBUS, darmowej alternatywy względem znanych produktów 

komercyjnych. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K13 Kurs Word 2010 podstawowy. 

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu 

edytora tekstu Word 2010. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K14 Kurs Word 2010 zaawansowany. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu edytora tekstu Word 

2010. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 280 zł 

K15 Kurs Excel 2010 podstawowy. 

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu 

edytora tekstu Word 2010. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K16 Kurs Excel 2010 zaawansowany. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu edytora tekstu Word 

2010. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 280 zł 

K17 Kurs PowerPoint 2010 podstawowy. 

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu 

edytora tekstu Word 2010 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 

K18 Kurs PowerPoint 2010 zaawansowany. 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy kursantów z zakresu edytora tekstu Word 

2010. 
Ilość godz. 20 

Koszt: 280 zł 



 

 

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 
 

S1. Próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym - sieć 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. 

 przygotowanie materiału ćwiczeniowego dla uczniów, 

 analiza podstawy programowej z matematyki w kontekście zadań 

egzaminacyjnych, 

 zapoznanie nauczycieli ze schematami oceniania, co umożliwi zastosowanie 

szczegółowych kryteriów (takich, jakie stosują egzaminatorzy) do oceny prac 

uczniów, 

 analiza wyników próbnej matury, 

 umiejętność określenia kierunków koniecznych zmian, zaplanowanie działań 

służących efektywnemu przygotowaniu uczniów do matury w 2019 r. 

 opracowanie materiałów dydaktycznych w celu wykorzystania ich w procesie 

przygotowania uczniów do matury w 2019 r. 

4 godz./ 

miesiąc 

S2. Nowe technologie w nauczaniu matematyki ( szkoła podstawowa  

i ponadpodstawowa). 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli matematyki, 

 wymiana doświadczeń, 

 metodyka nauczania matematyki, 

 zastosowanie TIK w nauczaniu. 

2 godz./ 

miesiąc 

S3. Klub aktywnych matematyków ( szkoły podstawowe). 

 opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania matematyki  

w szkole podstawowej, 

 konstruowanie sprawdzianów diagnostycznych, 

 wymiana doświadczeń – przykłady dobrych praktyk. 

2 godz./ 

miesiąc 

S4. Klub aktywnych matematyków ( szkoły ponadgimnazjalne). 

 opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania matematyki  

w szkole ponadgimnazjalnej, 

 konstruowanie sprawdzianów diagnostycznych, 

 wymiana doświadczeń – przykłady dobrych praktyk. 

2 godz./ 

miesiąc 

S5. „Na ścieżce awansu” – nauczyciele rozpoczynający staż i będący w trakcie stażu 

na  kolejne stopnie awansu (sieć wsparcia). 

 określenie zasad planowania rozwoju zawodowego  - realizacja powinności  

i wymagań wynikających z przepisów dotyczących awansu zawodowego, 

 przykłady sposobów realizacji zadań zawartych w planach rozwoju 

zawodowego, 

 sporządzanie dokumentacji (plan rozwoju, sprawozdanie, opisy i analizy, 

studium przypadku),  

 przygotowanie prezentacji na egzamin. 

Ilość godz. 10 

 

 



S6. Pisać każdy może – literacka twórczość naszych uczniów. 

 forum wymiany doświadczeń w pracy z uczniem uzdolnionym literacko. Ilość godz. 20 

S7. Od podstawy programowej do zadania/ nauczyciele chemii i biologii 

 struktura i znaczenie podstawy programowej w planowaniu pracy 

dydaktycznej, 

 rodzaje i typy zadań, 

 zasady konstruowania zadań do wybranych wymagań szczegółowych 

podstawy programowej, 

 poprawność rzeczowa i redakcyjna zadań, 

 budowanie pisemnych zadań otwartych i zamkniętych, 

 opracowanie schematu poprawnych odpowiedzi, 

 analiza i ocena zadań, 

 opracowanie planu, kartoteki i zadań tekstu wielopoziomowego. 

1 raz w 

miesiącu. 

S8. Sieć platformy wymiany doświadczeń dyrektorów szkół i przedszkoli.  

 tematyka spotkań opracowana na podstawie ankiety oczekiwań dyrektorów, 

oraz wynikająca z zadań wskazanych do realizacji w polityce oświatowej 

państwa i JST. 

Ilość godz. 36 

S9. Sieć platformy wymiany doświadczeń Szkolnych Animatorów Kultury. 

 wspieranie w pracach szkolnych animatorów kultury, 

 ułatwianie kontaktów z miejskimi instytucjami kultury. 
Ilość godz. 36 

S10. Współpraca z dyrektorami, nauczycielami, samorządem terytorialnym i innymi 

instytucjami w zakresie  wspomagania szkół w dziedzinie nauczania historii  

i wiedzy o społeczeństwie. 

 forum wymiany doświadczeń, gromadzenie i wzbogacanie praktycznej  

wiedzy z zakresu skutecznego wspomagania szkół.   
Ilość godz. 10 

S11. Promowanie przykładów dobrych praktyk w pracy  nauczycieli historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

 promowanie przykładów dobrych praktyk w pracy zespołów nauczycieli 

poprzez utworzenie forum konsultacyjnego: Włocławskiej Akademii Liderów. 
Ilość godz. 10 

S12. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli przedszkoli. 
1 raz w 

miesiącu. 

 

 

 

 



 

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI 

 

Oferta szkoleniowa adresowana jest do dyrektorów i nauczycieli przede wszystkim  

z rejonu objętego działalnością Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU we Włocławku, 

ale może z niej także skorzystać każdy nauczyciel spoza tego obszaru, zainteresowany 

problematyką proponowanych zajęć. 

 

Zgłoszenia i opłaty 

 Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy, 

znajdujący się na stronie www.odn.ckziu.wloclawek.pl. 

 Informacji szczegółowych o prowadzonych formach doskonalenia udzielają doradcy 

metodyczni oraz pracownik sekretariatu ODN.  

Warunkiem uruchomienia kursu jest odpowiednia liczba zgłoszeń. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie otrzymają sms, e -mail lub telefoniczne 

zawiadomienie przed rozpoczęciem zajęć. 

 Opłaty za szkolenie należy dokonać w terminie podanym w zawiadomieniu. 

Niespełnienie tego warunku jest traktowane jako rezygnacja z udziału w danej formie 

doskonalenia. 

 

 Formy doskonalenia mogą być także organizowane poza siedzibą Ośrodka  

na zamówienie (np. szkół, organów prowadzących szkoły) po zapewnieniu przez 

zamawiającego odpowiedniej bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć. 

Jeśli forma doskonalenia nie zostanie uruchomiona z powodów organizacyjnych, ODN 

zwraca wpłaconą kwotę. 

 

Aktualne informacje o ofercie Ośrodka znajdują się na stronie www.odn.ckziu.wloclawek.pl   

 

Opłaty za kurs należy dokonać na konto CKZiU  

PKO BP 40 1020 5170 0000 1702 0106 4468 podając imię i nazwisko uczestnika, nazwę 

formy.  

 

 

 

 



 

Świadectwa i zaświadczenia 

Osoby, które ukończyły formę szkolenia zorganizowaną przez Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w CKZiU we Włocławku otrzymują odpowiednio: 

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uczelni wyższej w porozumieniu z którą 

ODN organizuje studia,  

– zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z § 20 

ust. 2 cyt. rozporządzenia. 

 

Warunki uzyskania świadectw lub zaświadczeń 

Ustalone są następujące warunki uzyskania świadectw lub zaświadczeń: 

 dla form doskonalenia trwających do 10 godzin dydaktycznych wymagana jest 

stuprocentowa obecność na zajęciach; 

 dla form doskonalenia trwających dłużej niż 10 godzin dydaktycznych nieobecność 

nie może przekraczać 25% czasu zajęć. Decyzję o wydaniu dokumentu podejmuje 

kierownik formy doskonalenia po konsultacji z prowadzącymi zajęcia; 

 w przypadku studiów podyplomowych uczestnik może otrzymać świadectwo 

ukończenia kursu pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w programie 

studiów.  

 

Kryteria o charakterze merytorycznym ustala kierownik formy doskonalenia z osobami 

prowadzącymi zajęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA  

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA  

RADY PEDAGOGICZNEJ 

 
 

Tytuł szkolenia: ........................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Proponowana data rozpoczęcia szkolenia: ............................................................. 

Nazwa szkoły/placówki:................................................................................................ 

...................................................................................................................................... 

 Adres ........................................................................................................................... 

Telefon/ Fax.............................................e-mail............................................................ 

NIP placówki ................................................................................................................. 

Symbol formy ………………………………………………………………………………… 

Należność za usługę w wysokości .......................................................zł.  

Słownie: ........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            .......................................................................                        ………………................. 

              Pieczęć i podpis  dyrektora placówki                                          data 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i na rozpowszechnianie mojego 
wizerunku  przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku poprzez umieszczenie zdjęć i informacji 
na  stronie internetowej CKZiU we Włocławku oraz w broszurach i innych publikacjach CKZiU we Włocławku dla celów 
informacyjno-promocyjnych oraz zrzekam się z tego tytułu wszelkich roszczeń zgodnie z przepisami art. 81 i art. 79  ustawy 
z  dnia 4 lutego 1994r. ,,o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. z 2018r., poz. 1191 ze zm.). Równocześnie 
oświadczam,  że  poinformowano mnie o tym, że przysługuje mi prawo wglądu do danych, ich poprawiania, a także o prawie 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania danych osobowych innym podmiotom. Przyjmuję do wiadomości, 
że  informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez CKZiU we Włocławku udzielane mi będą na podstawie 
pisemnego wniosku oraz że z prawa do uzyskania takich informacji mogę korzystać zgodnie z przepisami art. 32 i art. 33 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997r. ,,o ochronie danych osobowych” (Dz. U.  z 2016r., poz. 922 ze zm.). 

 



Pieczęć CKZiU 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

we Włocławku 

ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek 

TYTUŁ FORMY  

Imię i Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania 

Ulica, nr domu i mieszkania 
 

Miejscowość, kod 
 

Telefon  

e -mail  

Miejsce zatrudnienia 

Nazwa zakładu pracy  

Ulica, numer  

Miejscowość, kod  

Telefon/Fax  

Zajmowane stanowisko 
 

Stopień awansu zawodowego 
 

Nauczany przedmiot 
 

Staż pracy 
 

 

 

 

 

 
 

.........................................   
                data 

 
 

 …....................................... 
     podpis kandydata 

 
 

  ............................................... 
podpis pracownika CKZiU 

 

 

Skąd dowiedział/-ała się Pan/-i o organizowanych przez nas formach? 

Materiały reklamowe przesłane do Państwa firmy  Informator  

Znajomi  Internet  

Ulotka  e-mailing  

Gazeta  Podczas innych form w  CKZiU  

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i na rozpowszechnianie mojego wizerunku  przez 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku poprzez umieszczenie zdjęć i informacji na stronie internetowej CKZiU 
we  Włocławku oraz w broszurach i innych publikacjach CKZiU we Włocławku dla celów informacyjno-promocyjnych oraz zrzekam się z tego 
tytułu wszelkich roszczeń zgodnie z przepisami art. 81 i art. 79  ustawy z dnia 4 lutego 1994r. ,,o prawie autorskim i prawach pokrewnych” 
(Dz.  U. z  2018r., poz. 1191  ze zm.). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że przysługuje mi prawo wglądu do danych, 
ich  poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec przekazywania danych osobowych innym podmiotom. Przyjmuję 
do wiadomości, że  informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez CKZiU we Włocławku udzielane mi będą na podstawie 
pisemnego wniosku oraz że z prawa do uzyskania takich informacji mogę korzystać zgodnie z przepisami art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. ,,o  ochronie danych osobowych” (Dz. U.  z 2016r., poz. 922 ze zm.). 

 



NOTATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


