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NASZA OFERTA  

 

 Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek 

oświatowych 

 Szkolenia rad pedagogicznych 

 Kursy doskonalące 

 Warsztaty metodyczne 

 Konsultacje 

 Inne propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych 

 Konferencje, seminaria 

 Konkursy  

 Projekty  

 Publikacje  

 Dobre praktyki  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

KOMPLEKSOWE 

WSPOMAGANIE 

SZKÓŁ  
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OŚWIATOWYCH 

WARSZTATY 

SZKOLENIA 

RAD 

PEDAGOGICZNYCH 

KONSULTACJE 

ZESPOŁOWE 

SIECI 

WSPARCIA 



DYREKCJA I ZESPÓŁ DORADCÓW METODYCZNYCH ODN 

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WE WŁOCŁAWKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor  

CKZiU 
Dyrektor CKZiU 

KINGA TWARDZIK -  PAWŁOWSKA  BEATA PAWŁOWSKA  



ZESPÓŁ DORADCÓW METODYCZNYCH ODN  

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 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 

MIŁOSZ KŁOBUKOWSKI 

 Język polski 
Szkoły ponadpodstawowe 

 III Liceum Ogólnokształcące  

we Włocławku 

AGNIESZKA DYSZCZYŃSKA 

 Chemia 

 Zespół Szkół Elektrycznych 

we Włocławku 

MONIKA LICHMAN 

 

 Historia 
Szkoły ponadpodstawowe 

 III Liceum Ogólnokształcące  

we Włocławku 



 

 

 

Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie grupy min. 15 uczestników. 

 

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

niższej jednego rodzaju studiów) 

20% - dla absolwentów PUZ 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 
 

Na studiach podyplomowych nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej i wpisowej! 

KURS REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY  

Z PAŃSTWOWĄ UCZELNIĄ ZAWODOWĄ WE WŁOCŁAWKU: 

SZACHY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  

I PRZEDSZKOLNEJ 

Ilość godzin: 30 godz. 

Koszt:  340 zł 

Nazwa kierunku studiów podyplomowych 
Ilość 

sem. 

Ilość 

godzin 

Opłata  

za semestr 

Opłata  

za cały tok 

Edukacja i rewalidacja osób z 
niepełnosprawnością intelektualną – 
oligofrenopedagogika  

3 630 1750 zł 5250 zł 

Edukacja i rewalidacja osób z 
niepełnosprawnością intelektualną – 
oligofrenopedagogika dla pedagogów 
specjalnych 

3 510 1650 zł 4950 zł 

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia 
dziecka 

3 630 1750 zł 5250 zł 

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia 
dziecka dla pedagogów specjalnych 

3 510 1650 zł 4950 zł 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 630 1750 zł 5250 zł 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla 
pedagogów specjalnych 

3 510 1650 zł 4950 zł 

Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 630 1750 zł 5250 zł 

Diagnoza i terapia pedagogiczna dla 
pedagogów specjalnych 

3 510 1650 zł 4950 zł 

Edukacja i terapia osób ze spektrum 

autyzmu i zespołem Aspergera 
3 630 1750 zł 5250 zł 

Edukacja i terapia osób ze spektrum 

autyzmu i zespołem Aspergera dla 

pedagogów specjalnych 

3 510 1650 zł 4950 zł 

Przygotowanie pedagogiczne 3 540 1700 zł 5100zł 

Logopedia 4 810 1800 zł 7200zł 

STUDIA PODYPLOMOWE   
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  

Z PAŃSTWOWĄ UCZELNIĄ ZAWODOWĄ WE WŁOCŁAWKU 

 
 



 

 

 

Informujemy, że obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł.  

Kandydat na studia powinien dostarczyć potwierdzenie wpłaty przy składaniu 

podania na studia podyplomowe. 

Numer konta bankowego: 

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy KDBS 

87-800 Włocławek, ul. Żabia 6 

57 9550 0003 2001 0070 4777 0001 

Jeżeli kandydatowi na studia przysługuje zniżka, powinien w momencie składania 

dokumentów dostarczyć wniosek z prośbą o przyznanie zniżki bądź też dokument 

potwierdzający tj. dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych  

w KSW we Włocławku. 

Nazwa kierunku studiów podyplomowych 
Ilość 

semestrów 

Opłata za cały  

tok studiów 

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej 2 Semestry 
2 800 zł 

Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna 3 Semestry 
3 000 zł 

Diagnoza i terapia pedagogiczna 3 Semestry 
2 600 zł 

Doradztwo zawodowe 2 Semestry 
2 400 zł 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 
słuchową (Surdopedagogika) 

3 Semestry 
3 600 zł 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  
3 Semestry 

3 600 zł 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

wzrokową (Tyflopedagogika) 
3 Semestry 

3 600 zł 

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu 

3 Semestry 
3 600 zł 

Logopedia 4 Semestry 
5 200 zł 

Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym 2 Semestry 
2 800 zł 

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) 3 Semestry 
3 600 zł 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  2 Semestry 
2 400 zł 

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 3 Semestry 
2 600 zł 

Resocjalizacja i socjoterapia 2 Semestry 
2 600 zł 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  3 Semestry 
3 600 zł 

Zarządzanie oświatą 2 Semestry 
2 600 zł 

STUDIA PODYPLOMOWE   
REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  

Z KUJAWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ WE WŁOCŁAWKU 

 

 
 

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-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/logopedia
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/neurologopedia
http://ksw.wloclawek.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/wydzial-nauk-pedagogicznych/przygotowanie-do-wykonywania-zawodu-nauczyciela
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/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-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 ze zm). 

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.  

 

Oferta dodatkowa Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli : 

 Szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych,  

 Warsztat: Terapie wspomagające proces terapeutyczny, 

 Kurs: Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, 

 Kurs doskonalący: Szkolny Animator Kultury, 

 Warsztat: Neurologopedyczne studia przypadków, 

 Szkolenie: Komunikacja dzieci w spektrum autyzmu, 

 Warsztat: Kamishibai – Papierowy Teatr Czytam, Piszę , Ilustruję , Przedstawiam,  

 Warsztat: Storytelling w edukacji, 

 Warsztat: Gry i zabawy muzyczno – ruchowe KLANZA, 

 Warsztat: Kodowanie bez prądu, 

 Szkolenie: Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, 

 Usługi mediacyjne w rozwiązywaniu konfliktów w szkole. 

 
 
 



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 100 zł,  dla pozostałych 250 zł 

za godzinę + koszty dojazdu. 

Na Państwa życzenie organizujemy również szkolenia na tematy spoza 

proponowanej oferty.   

Grupa szkoleniowa nie powinna przekraczać 30 osób. 
 

 
 
 

RP1   Działania zespołów nauczycielskich warunkiem dobrych efektów pracy 

szkoły. 

 Umiejętność współpracy w zespole zadaniowym. Działania 
podejmowane przez zespoły zadaniowe służące podnoszeniu 
efektywności kształcenia. 

Ilość godz. 2 

RP2   Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 

 Style uczenia się i ich diagnozowanie. Metody motywujące uczniów  
do nauki. Jak uczy się mózg? Systemy reprezentacji a style uczenia 
się. Techniki uczenia się – pamięć i zapamiętywanie. Efektywność 
procesu nauczania - uczenia się. 

Ilość godz. 2 

RP3   Uczymy się od siebie - lekcje otwarte i koleżeńskie. 

 Propagowanie lekcji otwartych i koleżeńskich jako formy doskonalenia 

nauczycieli. 
Ilość godz. 2 

RP4   Jak uczyć dzieci, aby pokochały porażki? 

 Jak odkryć dydaktyczny potencjał tkwiący w porażce. Koncepcje 

neuronauki – nastawienie rozwojowe i stałe umysłu. Rola memetyki  

w dydaktyce. Jak efektywnie chwalić uczniów. 

Ilość godz. 2 

RP5   Nowe media w szkole. 

 Współczesne przemiany kulturowo-technologiczne a system 

szkolnictwa. Rola technologii mediów społecznościowych w percepcji 

uczniów i w edukacji. Jak wykorzystać potencjał nowych mediów  

na do nauki i wychowania. 

Ilość godz. 2 



RP6   Kreowanie wizerunku nauczyciela w szkole i w sieci. 

 Świadomość własnego wizerunku i jego roli w pracy pedagogicznej. 

Szkoła jako teatr życia codziennego. Nauczyciel jako aktor  

w społecznej sieci. 

Ilość godz. 2 

RP7   Współpraca szkoły z instytucjami nauki i kultury. 

 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi a wizerunek placówki. 

Realizacja podstawy programowej w aspekcie współpracy  

z instytucjami nauki i kultury. 

Ilość godz. 2 

RP8   Diagnoza edukacyjna, a uczenie i ocenianie. 

 Typy diagnoz edukacyjnych. Rola diagnoz w procesie uczenia  

i oceniania. 
Ilość godz. 2 

RP9   Egzaminy: sprawdzający, klasyfikacyjny i poprawkowy. 

 Organizacja i przebieg. Różnice w egzaminach. Ilość godz. 3 

RP10  Jak uczyć uczniów uczenia się w szkole podstawowej. 

 Metody i techniki sprzyjające uczeniu się i zapamiętywaniu. Ilość godz. 2 

RP11  Umiejętność uczenia się - kluczową kompetencją ucznia. 

 Sposoby stymulowania uczniów do nauki i samokształcenia. Ilość godz. 2 

R12  Zmiana w placówce edukacyjnej źródłem jej rozwoju. 

 Od diagnozy do rzeczywistej zmiany. Kierowanie zmianą. Ilość godz. 2 

RP13  Efekty kształcenia, a dobór metod nauczania/ uczenia się. 

 Metody pracy z uczniem i ich wpływ na klimat sprzyjający uczeniu  

się i nauczaniu. 
Ilość godz. 3 

RP14  W jaki sposób nasza szkoła spełnia wymagania edukacyjne - analiza 

wymagań ewaluacji zewnętrznej. 

 Analiza wewnątrzszkolna wymagań ewaluacji zewnętrznej 
( zespoły zadaniowe). 

Ilość godz. 3 



RP15  Ewaluacja zewnętrzna i co dalej? - wykorzystanie wniosków 

poewaluacyjnych. 

 Jak wykorzystywać wnioski z ewaluacji zewnętrznej do osiągnięcia 

realnej zmiany. 
Ilość godz. 2 

RP16  Formułowanie wniosków metodą SMART - od ogółu do szczegółu. 

 SMART- metoda  stawiania realnych celów w szkole. Ilość godz. 2 

RP17  Autoprezentacja i wystąpienie publiczne. 

 Sztuka autoprezentacji . Ilość godz. 2 

RP18  Jak pracować by nie zwariować - o stresie i wypaleniu zawodowym. 

 Przeciwdziałanie stresowi i zawodowemu wypaleniu. Ilość godz. 2 

RP19  Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 

 Budowanie zespołu. Efektywność działania w grupie. Ilość godz. 2 

RP20  Jak promować wartość edukacji? 

 Sposoby realizacji wymagań wynikających z nadzoru pedagogicznego. Ilość godz. 2 

RP21  Organizacja procesu dydaktycznego w oparciu o wielorakie inteligencje  

H. Gardnera. 

 Wielorakie inteligencje H. Gardnera a nauka. Zasady edukacji 

włączającej. 
Ilość godz. 3 

RP22  O autorytecie nauczyciela - jak go zbudować i utrzymać? 

 Nauczyciel i uczeń - sposoby budowania relacji. Ilość godz. 2 

RP23  Nauczyciel kreatorem aktywności ucznia. 

 Rola i zadania nauczyciela  w szkole XXI w. Rozpoznawanie stylu 

uczenia się. Charakterystyka zasad skutecznej edukacji. Przykłady 

sposobów angażowania uczniów w proces edukacyjny w systemie 

stacjonarnym i edukacji zdalnej. 

Ilość godz. 2 

RP24  Edukacja prawna, ekonomiczna i klimatyczna w szkole/placówce oświatowej. 

 Cele i treści edukacji prawnej, ekonomicznej i klimatycznej  

w szkole/placówce oświatowej. Omówienie przykładowych scenariuszy 

zajęć. Proponowana literatura do wykorzystania na zajęciach. 

 

Ilość godz. 2 



RP25  Innowacyjna działalność szkoły/placówki w teorii i praktyce. 

 Działania innowacyjne szkoły/placówki w koncepcji jej pracy. Innowacje 

i eksperymenty w szkole/placówce oświatowej.  Wdrażanie innowacji - 

przykłady dobrych praktyk. 

Ilość godz. 2 

RP26  Programy nauczania i innowacje pedagogiczne w działalności dydaktycznej 

nauczyciela. 

 Tworzenie, wdrażanie, realizacja i ewaluacja programów i innowacji 

pedagogicznych na każdym etapie edukacyjnym. 
Ilość godz. 2 

RP27  Motywowanie uczniów w szkole kształcącej zawodowo. 

 Rodzaje motywacji. Teorie motywacji a praktyka szkolna. Czynniki 

wpływające na motywację uczniów do nauki. Trudności  

w motywowaniu. Rola nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki. 

Ilość godz. 2 

RP28  Mediacje oświatowe. 

 Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w procesie mediacji. Rola 

mediatora rówieśniczego w szkole. 
Ilość godz. 2  

RP29  Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym. 

 Co to są kompetencje kluczowe? Jak rozwijać je w przedszkolu? Ilość godz. 2 

RP30  Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu. 

 Specyfika pracy z dzieckiem zdolnym. Programy indywidualne w pracy 

z dzieckiem zdolnym. 
Ilość godz. 2 

RP31  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  

RP32  Aktywność dziecka jako podstawa jego rozwoju. 

 Determinanty rozwoju dzieci. Rola aktywności własnej. Ilość godz. 2  

RP33  Indywidualizacja procesu wychowania i edukacji w przedszkolu. 

 Rozpoznawanie potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ilość godz. 2  



RP34  Rola motywacji w procesie nauczania. 

 Jak budować motywację? Jak wzmacniać wychowanka?  

Jak nie demotywować? 
Ilość godz. 2 

RP35  Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń. 

 Jak wyzwalać w uczniach kreatywność? Jak twórczo szukać 

rozwiązań? Co motywuje do myślenia? 
Ilość godz. 2 

RP36  Metoda projektu klasowego. 

 Jak zaplanować pracę metodą projektu, przydzielić zadania?  

Jak zarządzać projektem? Kiedy sięgać po metodę projektu? 
Ilość godz. 2 

RP37  Rozwój kompetencji cyfrowych. 

 Jak zachęcić uczniów do korzystania z narzędzi cyfrowych celem 

własnego rozwoju?  Jakie narzędzia uczynią lekcję atrakcyjną? 

Jak stosowanie TIK może ułatwić pracę nauczyciela? 

Ilość godz. 2 

RP38  Kształtowanie wartości patriotycznych i obywatelskich w szkole. 

 Cele i metody kształcenia wartości patriotycznych i obywatelskich  

w szkole. 

Ilość godz. 3 

RP39  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 

RP40  Samorząd uczniowski w szkole. 

 Formy i metody pracy samorządu uczniowskiego. Ilość godz. 3 

RP41  Jak uczyć uczniów uczenia się. Techniki i metody motywujące 

 do nauki. 

 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w procesie  motywacji 

uczniów do nauki. 
Ilość godz. 3 

RP42  Indywidualizacja potrzeb ucznia w pracy dydaktyczno - wychowawczej 

szkoły. 

 Tworzenie programów w zakresie indywidualizacji potrzeb 

edukacyjnych  ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Ilość godz. 3 



RP43  Praca zespołowa uczniów jako kierunek podnoszenia efektów  procesu 

edukacyjnego w szkole. 

 Formy pracy zespołowej uczniów jako kierunku podnoszenia efektów  

procesu edukacyjnego na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Ilość godz. 3 

RP44  Kreatywność i przedsiębiorczość dzieci i młodzieży w procesie zdobywania 

różnych umiejętności życiowych. 

 Metody pracy rozwijające kreatywność dzieci i młodzieży w celu 

zdobywania różnych umiejętności życiowych. 
Ilość godz. 3 

RP45  Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów w procesie dydaktyczno -

wychowawczym i opiekuńczym szkoły. 

 Poznanie metod i form pracy kształtujących kompetencje kluczowe 

uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym 

szkoły. 

Ilość godz. 3 

RP46  Szkoła ćwiczeń , o zastosowaniu zdobytej wiedzy  przez uczniów  

w praktyce. 

 Doskonalenie metod i form pracy z uczniami w celu wykorzystania 
zdobytej wiedzy w praktyce. Przykłady dobrych praktyk. 

Ilość godz. 3 

RP47  Uczeń zdolny - odkrywanie i wspieranie talentów  w szkole. 

 Odkrywanie i wspieranie młodych talentów w klasie i w szkole. 
Ilość godz. 3 

RP48  Projekty edukacyjne w szkole. 

 Prezentacja wybranych przykładów projektów edukacyjnych w szkole. Ilość godz. 3 

RP49  Innowacje w pracy dydaktyczno - wychowawczej w szkole. 

 Kształcenie umiejętności tworzenia innowacji z historii i wiedzy  

o społeczeństwie w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 
Ilość godz. 3 

RP50  Tworzenie programów w zakresie indywidualizacji potrzeb edukacyjnych 

uczniów. 

 Metody i formy tworzenia programów w zakresie indywidualnych 
potrzeb ucznia. 

Ilość godz. 3 

RP51  Praktycy w szkole - sposób na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych. 

 Sposoby poszukiwania instytucji i specjalistów zainteresowanych 

edukacją młodzieży. Podnoszenie jakości  kształcenia dzięki  wizytom  

praktyków, czy specjalistów. Stworzenie młodzieży przestrzeni do 

właściwego podejmowania decyzji związanych z wyborem kierunku 

studiów, dzięki możliwości zweryfikowania swoich wyobrażeń  

o zawodzie, a rzeczywistością nakreśloną przez praktyków. 

Ilość godz. 2 



 

 

 

WARSZTATY 
 

W1   Edukacja prawna, ekonomiczna i klimatyczna w szkole ponadpodstawowej. 

Uczestnik: 

 Omówi cele i treści edukacji prawnej, ekonomicznej i klimatycznej  

w szkole ponadpodstawowej. Zanalizuje proponowane metody pracy  

do wykorzystania na zajęciach. Stworzy program i scenariusze zajęć. 

Utworzy wykaz proponowanej literatury do wykorzystania na zajęciach. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W2   Edukacja prawna, ekonomiczna i klimatyczna w szkole podstawowej. 

Uczestnik: 

 Omówi cele i treści edukacji prawnej, ekonomicznej i klimatycznej  

w szkole podstawowej. Zanalizuje proponowane metody pracy  

do wykorzystania na zajęciach. Stworzy program i scenariusze zajęć. 

Utworzy wykaz proponowanej literatury do wykorzystania na zajęciach. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W3   TIK w nauczaniu języka polskiego. 

Uczestnik: 

 Pozna platformy edukacyjne w nauczaniu on- line i nie tylko. 

Ilość godz. 2 

Cena: 20 zł 

RP52  Wizerunek polskiego nauczyciela w XXI wieku - jak obalać mity? 

 Zapoznanie się skąd wynikają stereotypy związane z zawodem 

nauczyciela. Świadomość własnego wizerunku i jego roli w pracy 

pedagogicznej. Dress code nauczyciela- co wypada, co nie wypada na 

siebie włożyć do pracy. 

Ilość godz. 2 

RP53  Konsekwencja w pracy nauczyciela - skutki jej przestrzegania  

i nieprzestrzegania. 

 Znaczenie jasnego określenia zasad współpracy z uczniami. Pokusy 

łamania wypracowanych zasad i skutki łamania ich. Ewaluacja przez 

nauczyciela przyjętych reguł na koniec roku szkolnego. 

Ilość godz. 2 

RP54  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 

RP55  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 



W4   Jak zaplanować realizację podstawy programowej. 

Uczestnik: 

 Pozna sposoby monitorowania realizacji podstawy programowej  

z punktu widzenia dyrektora i nauczyciela. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 

W5   Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów. 

Uczestnik: 

 Pozna metody kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich  

uczniów. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W6   Metody pracy rozwijające samodzielność, kreatywność, przedsiębiorczość 

uczniów w procesie dydaktyczno - wychowawczym. 

Uczestnik:  

 Pozna metody kształcenia rozwijającego samodzielność, kreatywność, 

przedsiębiorczość uczniów. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W7   Od Batmana do Kordiana. Jak pracować przy użyciu tekstów kultury 

popularnej. 

Uczestnik: 

 Zapozna się z gatunkami i obiegami kultury popularnej. Zapozna się  

ze strategiami pracy z użyciem tekstów kultury popularnej. Prawidłowo 

zaplanuje własny warsztat pracy łączący teksty kultury masowej  

i kultury wysokiej. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W8   Wspieranie pracy wychowawców klas. 

Szkolenie zdalne 

Uczestnik:  

 Określi jak motywować i angażować rodziców do czynnego udziału  

w życiu szkoły. Pozna odpowiedź na pytanie: Jak zaplanować 

efektywne spotkanie z rodzicami? Pozna postawy rodzicielskie, 

oczekiwania rodziców względem szkoły i szkoły względem rodziców. 

Wspieranie i motywowanie uczniów do nauki - opracowywanie 

scenariuszy godzin wychowawczych. 

Ilość godz. 10 

Cena: 100 zł 

W9   Platforma e-learningowa Moodle w praktyce szkolnej. 

Szkolenie zdalne 

Uczestnik: 

 Wykorzysta możliwości platformy Moodle w codziennej pracy 

nauczyciela. Określi specyfikę procesu dydaktycznego w kształceniu  

na odległość. Określi kluczowe kompetencje e-nauczyciela. Określi rolę 

i zadania e-nauczyciela .Poda zasady zachowania, komunikacji  

i dyskusji dydaktycznej w kształceniu na odległość. 

Ilość godz. 16 

Cena: 160 zł 

W10  Efekty kształcenia, a dobór metod nauczania. 

Uczestnik: 

 Pozna metody nauczania, a cele i treści edukacyjne. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 



W11  Uczyć nie tylko z myślą o egzaminie zewnętrznym. 

Uczestnik: 

 Pozna różnice między zadaniem egzaminacyjnym a zadaniem szkoły. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 

W12  Metody pracy rozwijające umiejętności praktyczne uczniów. 

Uczestnik: 

 Pozna metody pracy rozwijające umiejętności praktyczne uczniów. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W13  Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

Uczestnik:  

 Nauczy się przygotować  scenariusze zajęć edukacyjnych z  historii  

i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W14  Lektura 2.0. Media społecznościowe w edukacji polonistycznej. 

Uczestnik: 

 Pozna praktyczne zastosowanie nowych mediów na lekcjach języka 

polskiego w szkole średniej. Będzie analizował krytycznie potencjał 

mediów społecznościowych w odniesieniu do efektów kształcenia. 

Rozstrzygnie, czy mem może służyć jako narzędzie pracy na lekcji.  

Będzie tworzył memy. 

Ilość godz. 2x2 

Cena: 40 zł 

W15  Program nauczania jako podstawowe narzędzie w pracy nauczyciela. 

Uczestnik:  

 Zanalizuje przepisy prawa regulujące konstruowanie i dopuszczanie 

programów do użytku w szkole/placówce. Pozna zasady opracowania 

lub  modyfikowania programu nauczania. Dostosuje program  

do potrzeb i możliwości uczniów. Omówi metody ewaluacji programu 

oraz zasady formułowania opinii o programie. 

Ilość godz. 2x4 

Cena: 80 zł 

W16  Wdrażanie i dokumentowanie innowacji pedagogicznych? 

Uczestnik:  

 Pozna charakterystykę rodzajów innowacji - omówienie założeń 

innowacji (treści innowacji), ewaluacji, procedur wdrażania. Pozna 

przykłady innowacji z praktyki szkolnej. Opracuje projekt własnej 

innowacji. Dokumentowanie innowacji. 

Ilość godz. 2x4 

Cena: 80 zł 

W17  Rozwijanie kompetencji cyfrowych. 

Uczestnik: 

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

smartfonów. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 



W18  Budowanie własnej wartości ucznia. 

Uczestnik: 

 Zapozna się ze znaczeniem własnej wartości ucznia w procesie 

nauczania. Dowie się, czego unikać i na co zwracać uwagę. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W19  Skuteczne zarządzanie czasem na lekcjach – metody pracy z uczniem. 

Uczestnik: 

 Określi efektywność wykorzystania czasu zajęć pod kątem 

stosowanych metod pracy. Pozna metody zarządzania sobą w czasie  

i gospodarowania czasem wolnym. Sporządzi matryce Eisenhowera  

w kontekście pracy na lekcjach. Ustalanie priorytetów  

„zdążyć ze wszystkim”. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W20  Współpraca szkół ze środowiskiem. 

Uczestnik: 

 Pozna zadania szkoły w zakresie współpracy ze środowiskiem 

lokalnym. Opracuje plan pracy placówki w  zakresie pracy na rzecz 

środowiska lokalnego. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W21  Przeciwdziałanie uzależnieniom uczniów. 

Uczestnik: 

 Nauczy się podejmować działania, które wprowadzają pożądane 

zmiany w funkcjonowaniu naszych uczniów. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W22  Ocenianie kształtujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik:  

 Nauczy się ocenić różne formy aktywności uczniów na lekcjach historii  

i wiedzy o  społeczeństwie. Dowie się jak opracować przedmiotowy 

system oceniania. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W23  Informacja zwrotna jako sposób motywowania uczniów do pracy. 

Uczestnik: 

 Pozna sposoby przekazywania informacji zwrotnej uczniowi. 

Ilość godz. 2x3 

Cena: 60 zł 

W24  Sposoby osiągania celów. 

Uczestnik:  

 Pozna formułowanie celów, ich osiąganie zgodnie z zapisami  

w podstawie programowej. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 



W25  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: 40 zł 

W26  Wykorzystanie fiszki autokreatywnej  w nauce. 

Uczestnik:  

 Pozna metody fiszek autokreatywnych będących sposobem na uczenie  

się i zapamiętywanie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W27  Biblioterapia, czyli jak pomagać czytaniem. 

Uczestnik:  

 Nauczy się wykorzystywać teksty literackie  w biblioterapii. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 

W28  Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 

Uczestnik: 

 Będzie posiadał wiedzę na temat specyficznych zaburzeń rozwoju 

umiejętności szkolnych, w tym związanych z matematyką. Zdiagnozuje 

uczniów posiadających problemy w uczeniu się matematyki. Oceni 

dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. 

Będzie posiadał wiedzę o dyskalkulii, czyli o specyficznych 

trudnościach  w uczeniu się matematyki. Pozna przykłady narzędzi 

badawczych do diagnozy umiejętności matematycznych. Będzie 

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

uczenia się, zastosuje wspierające i motywujące ocenianie na lekcji 

matematyki. 

Ilość godz. 8 

Cena: 80 zł 

W29  Myślenie wizualne w procesie nauczania i uczenia się. 

Uczestnik: 

 Scharakteryzuje rodzaje i formy notowania. Wprowadzi do tematu 

myślenia wizualnego. Pozna teorie podwójnego kodowania Allana 

Paivio. Omówi działania obrazu w procesie zapamiętywania, alfabet 

wizualny, Sketchnoting czyli notatki w obrazie. Pozna narzędzia do 

tworzenia notatek wizualnych, matryca emocji. Zastosowanie myślenia 

wizualnego w procesie nauczania i uczenia się – praktyczne 

wskazówki. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W30  Escape room jako ciekawe narzędzie w nauce języków obcych. 

Uczestnik: 

 Nauczy się projektować escape room. Rozszerzy wiedzę na temat 

aktywizacji ucznia. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 



W31  Egzamin ósmoklasisty – na co szczególnie zwrócić uwagę. 

Uczestnik:  

 Zostanie zapoznany z zapisami w informatorze CKE. Pozna 

przykładowe arkusze, kryteria oceniania. Zapozna się z wynikami 

zewnętrznymi egzaminów, nauczy się je wykorzystywać w pracy  

z uczniem. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W32  Lekcja otwarta jako jedna z metod prezentacji warsztatu 

 i umiejętności pedagogicznych nauczyciela. 

Uczestnik:  

 Pozna doskonalenie umiejętności planowania, organizowania  

i dokumentowania lekcji otwartych. Określi znaczenie konspektu  

i scenariusza w planowaniu zajęć. Zaprezentuje własny warsztat pracy. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W33  Wiosenne zabawy plastyczne w pracy z dziećmi. 

Uczestnik:  

 Zastosuje nowoczesne techniki plastyczne w pracy z dziećmi. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W34  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: 30 zł 

W35  Przeciw lekcyjnej nudzie - jak uczyć ciekawie i efektywnie. 

Uczestnik: 

 Pozna metody pracy na lekcji pobudzające ciekawość poznawczą  

u uczniów. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 

W36  Dowodzenie w zadaniach (szkoła podstawowa). 

Uczestnik: 

 Opracuje przykładowy zestaw zadań na dowodzenie, określi 

umiejętności  badane przez zadanie w kontekście podstawy 

programowej. Opracuje schemat punktowania w zadaniach  

na dowodzenie. 

Ilość godz. 8 

Cena: 80 zł 

W37  Tańce kujawskie w edukacji młodszych dzieci. 

Uczestnik : 

 Pozna układy choreograficzne tańców kujawskich dla dzieci. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 



W38  Lekcja metodą stacji. 

Uczestnik: 

Pozna ciekawą formę aktywizowania uczniów z szerokim spektrum 

zastosowania. Zaplanuje własną wersje wykorzystania tej metody. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W39  Arteterapia (elementy dramy) na lekcjach języka polskiego. 

Uczestnik:  

 Pozna możliwości wykorzystania dramy w przedmiotach 

humanistycznych. 

Ilość godz. 6 

Cena: 60 zł 

W40  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: 40 zł 

W41  Kształtowanie kompetencji kluczowych  uczniów. 

Uczestnik:  

 Pozna kompetencje kluczowe i nauczy się je kształtować wśród 

uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W42  Konstruowanie programu kształcenia zawodowego zgodnego z nową 

podstawą programową dla 5 - letniego technikum. 

Uczestnik: 

 Pozna analizę podstawy programowej kształcenia w zawodach, 

formułowanie celów i efektów kształcenia oraz materiału nauczania na 

poszczególnych zajęciach edukacyjnych. Omówi zasady konstruowania 

programu. 

Ilość godz. 8 

Cena: 80 zł 

W43  Bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno -

komunikacyjnych w nauce historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 Pozna metody rozwijania kompetencji cyfrowych  uczniów, 

bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej z historii i wiedzy 

o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W44  Trudne sytuacje dydaktyczno - wychowawcze w klasie i w szkole. 

Uczestnik:  

 Pozna sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji w klasie i w szkole. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 



W45  Metody i techniki motywujące ucznia do pracy na lekcjach matematyki. 

Uczestnik: 

 Pozna style uczenia się i ich diagnozowanie. Pozna metody 

motywujące uczniów do nauki. Pozna techniki uczenia się. Określi 

metody badania efektywności procesu nauczania-uczenia się. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W46  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: 40 zł 

W47  Zapis tematu w dzienniku lekcyjnym - dowodem realizacji podstawy 

programowej. 

Uczestnik: 

 Pozna adekwatność zapisu tematu lekcyjnego do treści  podstawy 

programowej. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 

W48  Mnemotechniki - wykorzystanie technik pamięciowych w nauce. 

Uczestnik:  

 Pozna wykorzystanie mnemotechnik w pracy dydaktycznej. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 

W49  Logopedyczne kompendium wiedzy nauczyciela przedszkola. 

Uczestnik: 

 Pozna umiejętności poprawnej pracy z oddechem, dykcją, artykulacją. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W50  Film w edukacji polonistycznej. 

Uczestnik: 

 Postrzega film jako narzędzie pracy polonisty – od analizy 

porównawczej do szkolnego DKF-u. Potrafi stosować elementy analizy  

i interpretacji dzieła filmowego jako element kształcenia 

polonistycznego oraz aspektów wychowawczych. 

Ilość godz. 2 

Cena: 20 zł 

W51  Edukacja filmowa i teatralna na lekcjach języka polskiego. 

Uczestnik: 

 Pozna pomysły na realizację edukacji filmowej i teatralnej na lekcjach 

języka polskiego. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 

W52  Czytać, rozumieć, analizować, interpretować - jak uczyć pracy z tekstem. 

Uczestnik: 

 Pozna dobór tekstów literackich do zainteresowań i możliwości 
uczniów. Przykłady pracy z tekstem. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 



W53  Lekcja odwrócona  jako forma pracy  dydaktyczno - wychowawczej. 

Uczestnik: 

 Będzie potrafił  zainteresować uczniów lekcją odwróconą w nauczaniu  

historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W54  Aktywizacja ucznia na lekcji. 

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: 40 zł 

W55  Coaching i tutoring w nauczaniu języków obcych. 

Uczestnik: 

 Pozna podstawy coachingu, nauczy się stosować jego elementy  

w procesie motywowania i określania celu . 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W56  Metoda projektu na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 Będzie potrafił zastosować metodę projektu na  lekcjach historii  

i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W57  Innowacje na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 Będzie potrafił budować własne autorskie programy nauczania 

z  historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W58  Budowanie świata wartości na lekcjach  języka polskiego. 

Uczestnik: 

 Dowie się jak uczyć o wartościach - na przykładach różnych tekstów 

kultury. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 

W59  Test dydaktyczny - jako narzędzie ewaluacji pracy nauczyciela. 

Uczestnik: 

 Pozna zasady tworzenia testu, analiza wyników w kontekście 

samooceny nauczyciela. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 



W60  Czynnościowe nauczanie matematyki a rozwiązywanie zadań tekstowych  

(szkoła podstawowa). Szkolenie zdalne 

Uczestnik: 

 Pozna różne typy ćwiczeń sprzyjających rozumieniu pojęciowego 

aspektu arytmetycznych działań oraz niealgebraiczne sposoby 

rozwiązywania zadań tekstowych (zadania z ich zastosowaniem). 

Ilość godz. 10 

Cena: 100 zł 

W61  Dziecko w świecie wartości - wspieranie rozwoju społeczno - emocjonalnego 

dzieci. 

Uczestnik: 

 Zapozna się z metodami pracy wprowadzającymi dzieci w świat 

wartości. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W62  „Czytanie ze zrozumieniem w matematyce" - warunek poprawy wyników 

egzaminów zewnętrznych. 

Uczestnik: 

 Określi podstawowe umiejętności czytania niezbędne na lekcji 

matematyki. Pozna ćwiczenia doskonalące rozumienie czytanego 

tekstu. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W63  Jak przygotować uczniów do odbioru różnych tekstów kultury? 

Uczestnik: 

 Pozna przykłady wykorzystania tekstów kultury podczas lekcji języka 

polskiego. 

Ilość godz. 2 

Cena: 20 zł 

W64  Prawa dziecka – regulacje prawne i ich stosownie w  placówce oświatowej. 

Uczestnik: 

 Dowie się jak budować właściwe relacje w środowisku szkolnym 

między wszystkimi grupami, relacje uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń, 

nauczyciel – nauczyciel, szkoła – rodzic. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W65  Ewaluacja na lekcjach  historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

 Nauczy się jak dokonać ewaluacji  efektów pracy w nauczaniu historii  

i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 3 

Cena: 30 zł 

W66  Nauka świadomego czytania w dobie internetu. 

Uczestnik: 

 Nauczy się jak postrzegać media cyfrowe oraz dostępne w nich formy 

piśmienności jako pole i warsztat pracy współczesnego polonisty. 

Nauczy się stosować elementy analizy i interpretacji dzieła literackiego 

do tekstów w sieci. Będzie potrafił uczyć świadomej, krytycznej lektury. 

Będzie potrafił wskazywać uczniowi mechanizmy manipulacji językowej 

w odniesieniu do treści w internecie – fake news itp. 

Ilość godz. 2 

Cena: 20 zł 



W67  Historia polskich konstytucji. Jak ułatwić i zachęcić uczniów do pracy  

ze źródłami? 

Uczestnik: 

 Zapozna się możliwościami wdrażania elementów dramy przy pracy  

z konstytucją. Zaplanuje własny warsztat pracy z tekstami źródłowymi.   

Ilość godz. 2 

Cena: 20 zł 

W68  Bohaterowie godni uwagi! Obywatelskie postawy z historii Polski. 

Uczestnik: 

 Będzie potrafił dokonać odpowiedniej selekcji postaci, w zależności  

od potrzeb. Pozna atrakcyjne sposoby przedstawienia postaci przy 

zastosowaniu  różnych metod i środków dydaktycznych. Pozna 

sposoby zwrócenia uwagi uczniów na aktualność wielu postaw  

w teraźniejszym życiu społecznym. Pozna możliwości przeprowadzania 

lekcji powtórzeniowych w oparciu o postawy bohaterów danego okresu 

historycznego. 

Ilość godz. 2 

Cena: 20 zł 

W69  Prezentacje multimedialne i elementy dramy sposobem na atrakcyjną lekcję 

historyczną. 

Uczestnik: 

 Pozna sposoby atrakcyjnego wykorzystywania prezentacji 

multimedialnych na lekcjach historii w szkole średniej. Będzie potrafił 

wykorzystać elementy dramy na wielu lekcjach historii , co wpłynie  

na efekty kształcenia. 

Ilość godz. 2 

Cena: 20 zł 

W70  Filmy dokumentalne i fabularne w edukacji historycznej. 

Uczestnik: 

 Postrzega film jako narzędzie pracy nauczyciela historii. Dostrzega 

pułapki filmów fabularnych w edukacji historycznej. Potrafi stosować 

elementy interpretacji dzieła filmowego jako element kształcenia 

historycznego oraz patriotycznego. 

Ilość godz. 2 

Cena: 20 zł 

W71  Historia pędzlem malowana..…..- znaczenie dzieł malarskich w edukacji 

historycznej. 

Uczestnik: 

 Postrzega nierozerwalność edukacji historycznej z dziełami sztuki 

poszczególnych epok. Będzie potrafił skutecznie zwrócić uwagę 

uczniów na wybitne dzieła danego okresu historycznego. Pozna 

metody ułatwiające uczniom zapamiętywanie dzieł szczególnie 

ważnych w danej epoce.   

Ilość godz. 2 

Cena: 20 zł 



W72  Gry dydaktyczne sposobem na indywidualizację procesu nauczania chemii 

(szkoła ponadpodstawowa). 

Uczestnik: 

 Określi znaczenie gier w rozwijaniu umiejętności chemicznych  

i w kształtowaniu postaw społecznych uczniów – kontekst nowej 

podstawy programowej. Pozna metody przezwyciężania niepowodzeń 

w uczeniu się chemii poprzez gry i zabawy. Potrafi dobrać gry 

użyteczne w różnych fazach lekcji. 

Ilość godz. 8 

Cena: 80 zł 

W73  Tworzenie własnych interaktywnych modułów w aplikacji LearningApps.org 

przydatnych w nauczaniu chemii. 

Uczestnik: 

 Pozna aplikację i jej przydatność w procesie uczenia się i nauczania,  

tworzenie własnych aplikacji dostosowanych do potrzeb, możliwość 

wielokrotnego korzystania z tworzonych aplikacji. 

Ilość godz. 5 

Cena: 50 zł 

W74  Technika prowadzenia doświadczeń i eksperymentów na lekcjach chemii: 

Eksperymenty w kuchni, Bezpieczeństwo, Chemia analityczna, Efektowne 

eksperymenty. 

Uczestnik: 

 Utrwali wymogi z zakresu podstawy programowej dotyczące 

obowiązkowych doświadczeń, zapozna się z ciekawymi 

doświadczeniami, które można przeprowadzić w warunkach szkolnych,  

pozna metody aktywizowania uczniów i rozbudzanie ich zainteresowań. 

Ilość godz. 16 

Cena: 160 zł 

W75  Chemia w małej skali. 

Uczestnik: 

 Zapozna się z metodą nauczania przez dociekanie naukowe. 

Przygotuje, przeprowadzi doświadczenia oraz dokona ich dokładnej 

analizy. 

Ilość godz. 8 

Cena: 80 zł 

W76  Metody badawcze jako sposoby rozwijania zainteresowań i kreatywności 

uczniów na lekcji chemii. 

Uczestnik: 

 Wymieni elementy niezbędne w nauczaniu przez dociekanie. 

Scharakteryzuje kluczowe etapy i wskaże podobieństwa między 

myśleniem a postępowaniem naukowym. Wskaże znaczenie nauki  

i argumentacji naukowej w życiu codziennym. 

Ilość godz. 8 

Cena: 80 zł 

W77  TIK na lekcjach chemii w szkole średniej. 

Uczestnik: 

 Zastosuje TIK w nauczaniu chemii w kontekście zadań rozszerzonej 

odpowiedzi na poziomie rozszerzonym nauczania matematyki w szkole 

średniej. 

Ilość godz. 12 

Cena: 120 zł 



W78  Wykorzystanie metody projektu jako wspomagającej realizację podstawy 

programowej. 

Uczestnik: 

 Będzie potrafił wybrać treści z podstawy programowej do realizacji 

metodą projektu, zaplanować realizację projektu, przekonać uczniów  

o celowości pracy metoda projektu, współpracować z uczniem przy 

tworzeniu kontraktu, harmonogramu, zaplanować ocenianie  

w projekcie, konsultować działania ucznia. 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

W79  Projekty ze smart fonem oraz eksperymentowanie i rozwijanie rozumowania 

naukowego. 

Uczestnik: 

 Wykona eksperymenty rozwijające rozumowanie, zastosuje metodę 

lekcyjnych zadań projektowych LPN (Lekcyjne Projekty Naukowe). 

Ilość godz. 4 

Cena: 40 zł 

 
 
 
 
 
KONSULTACJE ZESPOŁOWE – formy bezpłatne 
 
 

KZ1   Dzień Języków Obcych – jak to zrobić? 

 Omówienie pomysłów, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 

nauczycieli. Prezentacja instytucji zewnętrznych. 
Ilość godz. 4 

KZ2   Awans zawodowy nauczyciela w 2020r. 

 Omówienie zasad awansu zawodowego nauczyciela w 2020r. Ilość godz. 2 

KZ3   Konstruowanie planu rozwoju w awansie zawodowym nauczyciela zgodnie 

z  obowiązującymi 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 

KZ4   Wsparcie w rozwoju - rola i obowiązki opiekuna stażu w awansie zawodowym 

nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów. 

 Przygotowanie opiekunów stażu do pełnienia swojej funkcji  

w świetle obowiązujących przepisów prawa. 
Ilość godz. 3 



KZ5   Program a innowacja. 

 Omówienie zasad tworzenia, wdrażania, realizacji i ewaluacji 

programów i innowacji pedagogicznych. Przykłady innowacji  

w programach edukacyjnych, charakterystyka innowacyjnych 

programów nauczania. 

Ilość godz. 3 

KZ6   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 

KZ7   Dokumentowanie przebiegu działalności wychowawczo - dydaktycznej  

w przedszkolu. 

 Dokumentowanie w prawidłowy sposób  pracy wychowawczo -

dydaktycznej w przedszkolu. 
Ilość godz. 2 

KZ8   Wychowanie do wartości we współczesnej szkole. 

 Kształtowanie wartości ucznia w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

we współczesnej szkole. 
Ilość godz. 4 

KZ9   Indywidualizacja potrzeb ucznia na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie. 

 Praca z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach 

historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Ilość godz. 4 

KZ10  Budowanie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola. 

 Poznanie metod pracy z dziećmi. Ilość godz. 2 

KZ11  Platforma Teams – do czego jeszcze może się przydać? 

 Prezentacja platformy, dzielenie się doświadczeniem z nauki zdalnej. 

Prezentacja wykorzystania możliwości platformy. 
Ilość godz. 4 

KZ12  Samokształcenie z wykorzystaniem metody fiszek. 

 Wykorzystanie metody fiszek w samokształceniu. Ilość godz. 2 

KZ13  Procedura i praktyka awansu zawodowego w świetle obowiązujących 

przepisów. 

 Określenie zasad dokumentowania awansu zawodowego. Poznanie 

zasad postępowania przed komisją kwalifikacyjną i egzaminacyjną. 
Ilość godz. 3 



KZ14  Nauczycielska lekcja otwarta – organizacja, prezentacja i dokumentowanie. 

 Omówienie zasad planowania, organizowania i dokumentowania lekcji 

otwartych. Znaczenie konspektu i scenariusza w planowaniu zajęć. 

Dobór środków i metod pracy w podnoszeniu skuteczności 

dydaktycznej nauczyciela. 

Ilość godz. 3 

KZ15  Dobre praktyki polonistyczne. 

 Wymiana doświadczeń i pomysłów. Ilość godz. 8 

KZ16  Rozwijanie aktywności obywatelskiej uczniów – edukacja europejska. 

 Prezentacja możliwych form aktywności. Rola zdobywania 

doświadczenia przez uczniów w działalności poza szkolnej.  

Dzielenie się dobra praktyką. 

Ilość godz. 4 

KZ17  Nowa podstawa przedmiotowa w szkole średniej. 

 Zapoznanie się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi materiału 

przeznaczonego do realizacji na lekcjach języka polskiego  w szkole 

średniej. Poznanie dokładnej listy lektur. Opracowanie precyzyjnego 

planu wynikowego, który zapewni równomierne rozłożenie pracy  

z tekstami literackimi w czasie roku szkolnego. 

Ilość godz. 2x2 

KZ18  Budowanie relacji z rodzicami w przedszkolu. 

 Planowanie strategii pomagającej rozwiązać sytuacje konfliktowe  

z rodzicami.                
Ilość godz. 2 

KZ19  Prawo autorskie w działalności dydaktycznej nauczyciela. 

 Zastosowanie przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych 

w działalności dydaktycznej nauczyciela. Omówienie zasad  tworzenia  

i  wykorzystania materiałów dydaktycznych zgodnie z przepisami prawa 

autorskiego. 

Ilość godz. 3 

KZ20  Wspieranie rozwoju ucznia poprzez realizację podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie. 

 Budowa i zawartość podstawy programowej kształcenia w zawodzie. 

Analiza efektów kształcenia i kryteriów ich weryfikacji w aspekcie 

rozwoju uczniów. Dostrzeganie roli kompetencji kluczowych oraz ich 

interpretacja  w prawidłowej realizacji podstawy programowej. 

Ilość godz. 2 



KZ21  Jak uczą się uczniowie? 

 Rozpoznawanie strategii uczenia się uczniów. Dobór metod nauczania 

adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów. Przykłady dobrych 

praktyk nauczycielskich w procesie uczenia się i nauczania. 

Wypracowanie katalogu zasad skutecznego uczenia się. 

Ilość godz. 4 

KZ22  TOC na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. 

 Jak wykorzystać TOC na zajęciach. Ilość godz. 2 

KZ23  Kompetencje społeczne i  obywatelskie na lekcjach historii i wiedzy 

o  społeczeństwie. 

 Poznanie sposobów kształtowania kompetencji społecznych  

i obywatelskich na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Ilość godz. 4 

KZ24  Metoda projektu w szkole podstawowej. 

 Zastosowanie metody projektu jako strategii dydaktycznej 

wspomagającej nauczanie w szkole ponadgimnazjalnej. 
Ilość godz. 2 

KZ25  Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z matematyki jako wskaźnik  

do dalszej pracy. 

 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Planowanie  

i projektowanie swojej pracy dydaktycznej. Właściwie analizowanie 

wyników zadań egzaminacyjnych. 
Ilość godz. 2 

KZ26  Wykorzystanie technik dramowych, dyskusji i debaty. 

 Metody wskazane w zaleceniach realizacji podstawy programowej. Ilość godz. 2 

KZ27  Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i przedsiębiorczość 

uczniów na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

 Poznanie sposobów jak kształcić samodzielność, kreatywność  

i innowacyjność wśród uczniów na lekcjach historii i wiedzy  

o społeczeństwie.  

Ilość godz. 4 

KZ28  Kompetencje kluczowe poszukiwane i niezbędne na rynku pracy. 

 Identyfikowanie kompetencji kluczowych i doskonalenie umiejętności 

ich kształcenia pod kątem funkcjonowania ucznia na rynku pracy. 
Ilość godz. 4 

KZ29  Dziecko w grupie rówieśniczej. Kompetencje społeczno - emocjonalne 

 Poznanie sposobów rozwoju społecznego dziecka. Ilość godz. 2 



KZ30  Jak przygotować się do lekcji otwartej? 

 Autorefleksja uczestników, dzielenie się nauczycieli doświadczeniem. 

Wsparcie metodyczne. Analiza metod, poszukiwanie interesujących  

rozwiązań. 

Ilość godz. 4 

KZ31  Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego – poziom 

podstawowy. 

 Zapoznanie się z metodami i środkami dydaktycznymi przeznaczonymi  

do ćwiczenia umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu 

maturalnego na poziomie podstawowym. 
Ilość godz. 2 

KZ32  Agresja w przedszkolu. 

 Wymiana doświadczeń nauczycieli, sposoby przeciwdziałania. Ilość godz. 2 

KZ33  Ewaluacja na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

 Poznanie metod ewaluacji celów pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

treści nauczania, efektów kształcenia, kryteriów oceniania na lekcjach 

historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

KZ34  Zadania na dowodzenie – najsłabiej wypadający element na maturze  

z matematyki. 

 Przyczyny słabych wyników matury z matematyki na poziomie zadań  

w których wymagane jest argumentowanie i rozumowanie 

matematyczne. Typowe i nietypowe zadania wymagające argumentacji, 

oraz sposoby ich dowodzenia. 

Ilość godz. 2 

KZ35  Wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych dzieci. 

 Wymiana doświadczeń i materiałów ćwiczeniowych. Ilość godz. 2 

KZ36  Praca domowa ucznia a indywidualizacja nauczania. 

 Różnicowanie prac domowych. Ilość godz. 2 

KZ37  Metody aktywizujące uczniów - teoria i praktyka w szkole kształcącej 

zawodowo. 

 Charakterystyka metod aktywizujących uczniów oraz ocena 

efektywności ich zastosowania na zajęciach z przedmiotów 

zawodowych i praktycznej nauki zawodu. 

Ilość godz. 4 

KZ38  Podręcznik ma znaczenie – z czego i jak uczyć? 

 Omówienie propozycji wydawnictw, wymiana doświadczeń i dobrych 

praktyk nauczycieli. Omówienie przykładów materiałów dydaktycznych. 
Ilość godz. 4 



KZ39  Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego –  

poziom rozszerzony. 

 Zapoznanie się z metodami i środkami dydaktycznymi przeznaczonymi  

do ćwiczenia umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym. 

Ilość godz. 2 

KZ40  Doskonalenie metod i form pracy z uczniami. 

Płaszczyzna wymiany doświadczeń. 

 Doskonalenie metod i form pracy z uczniami, wymiana doświadczeń. Ilość godz. 4 

KZ41  Bezpieczne i celowe wykorzystywania technologii informacyjno -

komunikacyjnych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. 

 Dowie się jak skutecznie uczyć młodego cyfrowego człowieka. Będzie 

potrafił wykorzystać technologię informacyjno-komunikacyjną  

w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Ilość godz. 4 

KZ42  Nauczyciel jako organizator procesu nauczania i uczenia się. 

 Określenie znaczenia stosowanych programów nauczania, 

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

KZ43  Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego jako wyzwanie dla 

młodego nauczyciela. 

 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 

KZ44  Mobbing w szkole - obowiązki w zakresie kreowania polityki 

antymobbingowej. 

 Zdania dyrektora w zakresie kształtowania polityki antymobbingowej  

w szkole. Szkolne procedury i dokumenty antymobbingowe. 
Ilość godz. 4 

KZ45  Edukacja matematyczna w przedszkolu. 

 Wymiana doświadczeń i materiałów ćwiczeniowych. Ilość godz. 2 

KZ46  Język obcy cyfrowo – przegląd aplikacji do nauki języka obcego. 

 Prezentacja dostępnych narzędzi i aplikacji do nauki języków obcych, 

jak wykorzystać narzędzia do wdrażania ucznia do nauki własnej. 
Ilość godz. 4 



KZ47  Doskonalenie warsztatu nauczyciela języków obcych. 

 Dokonanie autoanalizy umiejętności, określenie obszarów 

doskonalenia, definiowanie kierunków rozwoju. 
Ilość godz. 4 

KZ48  ABC nauczyciela w zakresie prawa oświatowego. 

 Omówienie przepisów prawa oświatowego w kontekście zmian  

w systemie edukacji. Znajomość przepisów prawa a awans zawodowy 

nauczyciela. 

Ilość godz. 3 

KZ49  Metodyczna wiedza i inwencja - czyli o nowych metodach i sposobach 

uczenia. 

 Wymiana doświadczeń i pomysłów. Ilość godz. 2 

KZ50  Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli. 

 Omówienie wybranych przykładów dobrych praktyk w zakresie 

nowoczesnego nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Ilość godz. 4 

KZ51  Potrzeby i możliwości dydaktyczno - wychowawcze uczniów. 

 Omówienie potrzeb i możliwości ucznia niezbędnych do zdobycia 

wiadomości i umiejętności z historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Ilość godz. 4 

KZ52  Dokumentacja nauczyciela kończącego staż na poszczególne stopnie 

awansu. 

 Przygotowanie dokumentacji  nauczyciela ubiegającego  

się  o poszczególne stopnie awansu. Omówienie postępowania przed 

komisją kwalifikacyjną i egzaminacyjną. 

Ilość godz. 3 

KZ53  Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne w awansie zawodowym 

nauczyciela – jak się do niego przygotować? 

 Poznanie zasad pracy komisji  w awansie zawodowym nauczyciela. 

Etapy i metody prezentacji. Sporządzanie planu prezentacji dorobku 

zawodowego. Omówienie sposobów  radzenia sobie ze stresem. 

Ilość godz. 3 

KZ54  Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe w planach pracy. 

 Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Ilość godz. 2 

KZ55  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

 Poznanie zasad prawidłowego wypełniania arkusza gotowości szkolnej 

dziecka.   
Ilość godz. 2 



KZ56  Awans zawodowy – praktyczne porady na zakończenie stażu. 

 Omówienie zasad konstruowania sprawozdania z realizacji planu 

rozwoju zawodowego i przygotowania niezbędnej dokumentacji. 
Ilość godz. 3 

KZ57  Projekty działań profilaktycznych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. 

 Poznanie metod i  form zaangażowania uczniów do realizacji projektów 

działań profilaktycznych na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. 
Ilość godz. 4 

KZ58  Zaprezentowanie oferty doradcy z historii w szkole ponadpodstawowej. 

 Propozycje tematów warsztatów i szkoleń dla nauczycieli historii. 

Przeprowadzenie wywiadu celem ustalenia oczekiwań i potrzeb 

środowiska nauczycieli historii. 

Ilość godz. 2 

KZ59  Podstawa programowa z historii w klasie 1 szkoły średniej. 

 Zapoznanie się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi materiału 

przeznaczonego do realizacji na lekcjach historii w szkole średniej. 

Stworzenie ram planu wynikowego, który zapewni równomierne 

rozłożenie pracy w danym roku szkolnym, uwzględniając pracę  

z tekstami źródłowymi, atlasem, mapą czy wyjścia w ramach swoich 

lekcji. 

Ilość godz. 2x2 

KZ60  Matura - praca z uczniem przed egzaminem z historii – poziom rozszerzony. 

 Zapoznanie się z metodami i środkami dydaktycznymi przeznaczonymi 

do ćwiczenia umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu 

maturalnego na poziomie rozszerzonym. 

Ilość godz. 2 

KZ61  Praca na lekcjach historii z uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 Zapoznanie się z metodami i środkami dydaktycznymi przeznaczonymi 

do pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami. Poznanie 

podstawowych  informacji dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami. Uzyskanie informacji o aktach prawnych regulujących 

kwestie pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

Ilość godz. 2 

KZ62  Diagnoza wstępna z chemii na każdym etapie edukacyjnym. 

 Analiza podstawy programowej z chemii. Przygotowanie materiału 

ćwiczeniowego dla uczniów. Ułożenie testu diagnozującego. 
Ilość godz. 2 



KZ63  OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE w nauczaniu chemii. 

 Rola i zadania nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki. Strategie 

OK w szkole. Różnice między ocenianiem kształtującym a ocenianiem 

sumującym. Wdrażanie OK. w szkole. Formułowanie celów lekcji  

w języku ucznia. Zadawanie kluczowych pytań dla ucznia. 

Przygotowanie scenariuszy zajęć z elementami OK. 

Ilość godz. 2 

KZ64  Wykorzystanie metody projektu jako wspomagającej realizację podstawy 
programowej. 

 Wybranie treści z podstawy programowej do realizacji metodą projektu. 

Zaplanowanie realizacji projektu. Przekonanie uczniów o celowości 

pracy metodą projektu. Współpraca z uczniem przy tworzeniu 

kontraktu, harmonogramu. Zaplanowanie oceniania w projekcie. 

Konsultacja działań ucznia. 

Ilość godz. 4 

KZ65  OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 
Informacja zwrotna stałym elementem wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 

 Poznanie istoty i struktury informacji zwrotnej (IZ) . Sformułowanie 

informacji zwrotnej w oparciu o cele kształcenia ikryteria wymagań . 

Wskazanie korzyści stosowania IŻ. Weryfikacja zapisów  

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

Ilość godz. 2 

KZ66  OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 
Ocena koleżeńska i samoocena. 

 Poznanie istoty i struktury samooceny i oceny koleżeńskiej. 

Przygotowanie tabeli samooceny i oceny koleżeńskiej w oparciu o cele 

kształcenia i kryteria wymagań. Wskazanie korzyści stosowania 

samooceny i oceny koleżeńskiej. Weryfikacja zapisów  

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

Ilość godz. 2 

KZ67  Rozwijanie strategii rachunkowych. 

 Poznanie metod przygotowania zestawu ćwiczeń rozwijającego 

sprawność rachunkową ucznia. Możliwość wymiany doświadczeń  

i materiałów ćwiczeniowych. 

Ilość godz. 2 

KZ68  Co i jak oceniać na lekcjach chemii? 

 Ocena różnych aktywności ucznia na lekcjach chemii. Opracowanie 

kryteriów oceniania na lekcjach chemii (dot. sprawdzianów, projektów 

edukacyjnych i innych form aktywności). 

Ilość godz. 2 



KZ69  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 

KZ70  Praca z uczniem mającym trudności z chemii. 

  Przyczyny niepowodzeń uczniów w szkole oraz sposoby zapobiegania 

im. Formy i metody pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się 

chemii. Wymiana doświadczeń. 

Ilość godz. 2 

 

 

 

KURSY DOSKONALĄCE 

 

KD1   Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

Uczestnik: 

Określi rolę podstawy programowej, programu nauczania  

i podręcznika w planowaniu procesu dydaktycznego. Pozna zasady doboru 

metod pracy w kształceniu zawodowym, metody dokumentowanie pracy 

nauczyciela. Określi elementy warsztatu pracy nauczyciela oraz zasad jego 

tworzenia i doskonalenia. 

Ilość godz. 12 

Koszt: 120 zł 

KD2   Edukacja w zakresie nauczania historii. 

Uczestnik: 

Pozna procedury osiągania celów edukacyjnych, nauczy się opracowywać 

rozkład materiału. Pozna przykładowe scenariusze lekcji oraz nauczy 

się sprawdzać osiągnięcia uczniów  na  lekcjach historii. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 150 zł 

KD3   Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie. 

Uczestnik: 

Pozna procedury osiągania celów edukacyjnych, nauczy się opracowywać 

rozkład materiału. Pozna przykładowe scenariusze lekcji oraz nauczy 

się  sprawdzać osiągnięcia uczniów na lekcjach wiedzy o  społeczeństwie. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 150 zł 

KD4   Artystyczne działania interdyscyplinarne. 

Uczestnik: 

Pozna zajęcia artystyczne  w szkole. 

Ilość godz. 15 

Koszt: 150 zł 



KD5   Kierownik wycieczek szkolnych. 

Uczestnik: 

Zdobędzie przygotowanie do pełnienia funkcji i roli kierownika wycieczek  

w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Ilość godz. 10 

Koszt: 100 zł 

KD6   Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Uczestnik: 

Zdobędzie przygotowanie do pełnienia funkcji i roli kierownika wypoczynku 

dzieci i młodzieży w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Ilość godz. 10 

Koszt: 100 zł 

KD7   Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Uczestnik: 

Zdobędzie przygotowanie do pełnienia funkcji i roli wychowawcy wypoczynku 

dzieci i młodzieży w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

Ilość godz. 36 

Koszt:  200 zł 

KD8   Narzędzia ułatwiające nauczanie geometrii. 

Szkolenie zdalne 

Uczestnik: 

Dowie się jak wspierać pracę nauczycieli matematyki, zainteresowanych 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym oraz 

pragnących wzbogacić i urozmaicić swój warsztat pracy dydaktycznej 

i uatrakcyjnić stosowane metody nauczania. Zapozna nauczycieli  

z podstawami obsługi różnych programów graficznych  i zaprezentowanie ich 

możliwości. Stworzy materiały dydaktyczne służące do wizualizacji zagadnień 

matematycznych. 

Ilość godz. 15 

Koszt:  200 zł 

KD9   Origami na matematyce. 

Uczestnik: 

Wykorzysta origami w nauczaniu geometrii (szkoła podstawowa). 

Zabawa z geometrią na lekcjach matematyki. 

Ilość godz. 15 

Koszt:  200 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, 

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

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

o darmową platformę zdalnego nauczania Moodle. 

Ilość godz. 20 

Koszt: 190 zł 



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. 

 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 2021 r. Opracowanie materiałów 

dydaktycznych w celu wykorzystania ich w procesie przygotowania uczniów 

do matury w 2021 r. 

1 raz  

w miesiącu 

S2.   Wyzwania polonistycznej edukacji zdalnej – materiały zamieszczone online. 

Pokłosie konferencji metodycznej planowanej w marcu 2021. 

 Problemy i wyzwania edukacji polonistycznej w formie zdalnej. Klasyczne 

metody nauczania w sytuacji pandemii. Metody aktywizacji uczniów, 

budzenia ich zainteresowania. Formy pracy z tekstem literackim  

„na odległość”. Jak wykorzystać media cyfrowe dla realizacji treści  

z podstawy programowej. Jak wykorzystać świat cyfrowy, aby nauczyć 

młodzież wrażliwości, myślenia, refleksyjnego czytania. 

1 raz  

w miesiącu 

S3.   Nauczyciele poloniści. 

 Lektura – nie taka straszna na jaką wygląda. Wymiana doświadczeń, 

ciekawe pomysły na pracę z lekturą. 

2 razy 

w miesiącu 

S4.   Klub aktywnych historyków. 

 Promowanie przykładów dobrych praktyk w pracy nauczycieli historii. Ilość godz. 10 

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. 

Ilość godz. 10 

S6.   Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli przedszkoli. 
1 raz  

w miesiącu. 

S7.   Współpraca z dyrektorami, nauczycielami w zakresie wspomagania szkół  

w rozwoju kompetencji kluczowych. 

 Wspomaganie szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. 

Wzbogacanie warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej 

szkół.   

Ilość godz. 10 



S8.   Zdalne nauczanie - poszukiwanie skutecznych metod przy wykorzystaniu 

komunikatorów. 

 Trudności w edukacji historycznej w formie zdalnej. Kompromis  

i partnerstwo w ustalaniu zasad współpracy z uczniami w edukacji  

na odległość. Metody nauczania w sytuacji pandemii. Metody aktywizacji 

uczniów. Rola i dobór odpowiednich komunikatorów oraz siła wizji w zdalnym 

nauczaniu. 

1 raz  

w miesiącu. 

S9.   Nowe technologie w nauczaniu chemii. 

 Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli chemii. Wymiana doświadczeń. 

Metodyka nauczania chemii. Zastosowanie TIK w nauczaniu. 
2 godz.  

w miesiącu. 

S10.   Klub aktywnych chemików.  

 Opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania chemii w szkole 

ponadpodstawowej (nowa podstawa programowa). Konstruowanie 

sprawdzianów diagnostycznych. Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych 

praktyk. 

2 godz.  

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 2019r., poz. 1231 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 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27.04.2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. 
„o ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2019r., poz. 1781). 
 



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 2019r., poz. 1231 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 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27.04.2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. „o ochronie danych osobowych”  
(Dz.U. z 2019r., poz. 1781). 
 



NOTATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


