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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  

 

 



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOLENIA 

OFEROWANE PRZEZ OŚRODEK DOSKONALENIA  

NAUCZYCIELI? 

 
REKOMENDACJE, PODZIĘKOWANIA 
 
 

  



 

 



OBSZARY WSPARCIA –  
NASZA IDEA 

 
 

WSPIERAMY NAUCZYCIELI W OBSZARACH:  
 

 
 
W NASZYCH DZIAŁANIACH KIERUJEMY SIĘ: 
 

 



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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresatem programu jest każda szkoła, przedszkole, 

placówka oświatowa, której zależy na rozwoju. Już dziś 

zgłoś szkołę, przedszkole do rozwoju.  

 

 

DYREKTORZE JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ SWOJĄ SZKOŁĘ, PRZEDSZKOLE 

DO KOMPLEKSOWEGO PROCESU WSPIERANIA W ROZWOJU. 

 

 

 

 

POZNANIE 

DIAGNOZA 

POSZUKIWANIE 

 

  PLANOWANIE 

 

SZKOLENIA 

WARSZTATY 

KONSULTACJE 

 

EWALUACJA 



 

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)  

 

 

 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA 

TO PROCES. 

 

 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY TO DOSKONALENIE 

SKIEROWANE DO KONKRETNEJ SZKOŁY, NAUCZYCIELI, 

PRACUJĄCYCH Z OKREŚLONYMI UCZNIAMI I WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

Z KONKRETNYM ŚRODOWISKIEM.  

 

 POPROWADZIMY DLA WAS SZKOLENIA, WARSZTATY W WASZEJ 

SZKOLE, W TERMINACH DOGODNYCH DLA GRONA 

PEDAGOGICZNEGO.  

 

 ZAPROSIMY NA SZKOLENIA DO WASZEJ SZKOŁY, PRZEDSZKOLA 

NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW, RÓWNIEŻ EKSPERTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH.  

 

 
 

 



 

ZAPRASZAMY SZKOŁY PRZEDSZKOLA PLACÓWKI 

OŚWIATOWE PROWADZONE   

PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK  

NA SPOTKANIA KONSULTACYJNO –  SZKOLENIOWE  

W SZKOŁACH PRZEDSZKOLACH 

 
Spotkania kierowane są do dyrektorów, nauczycieli i nauczycieli 

specjalistów. 

 

I część spotkania to 45 minutowe szkolenie dla: zespołów przedmiotowych, 

zadaniowych, zainteresowanych nauczycieli. 

 

Proponujemy następującą tematykę szkoleń dla nauczycieli: 

1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego.  

2. Nowelizacja statutów. 

3. Awans zawodowy nauczyciela. 

4. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce. 

 

II część to konsultacje indywidualne dla zainteresowanych nauczycieli 

prowadzone przez doradców metodycznych w następujących obszarach: 

 Kształcenie specjalne 

 Uczeń w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym 

 Opieka wychowanie i bezpieczeństwo w szkole 

 Egzaminy zewnętrzne 

 Prawo w pracy nauczyciela 

 Dokumentowanie awansu zawodowego 

 

Spotkania są bezpłatne, a zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok szkolny.  
  



PRZEDSZKOLE, SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK 

 

Zapraszamy przedszkola, szkoły wszystkich typów  

do współpracy w ramach projektu „Szkoła, Przedszkole Dobrych Praktyk”. 

 
Przedszkola i szkoły, które podejmą współpracę w ramach projektu 

wyróżnimy certyfikatem „Szkoły Dobrych Praktyk”. 

 
Przedszkola, szkoły chcące uzyskać certyfikat zapraszamy do organizacji 

i przeprowadzenia: 

1. lekcji otwartych, lekcji koleżeńskich – oferujemy wsparcie merytoryczne 

doradców metodycznych (minimum 1 lekcja, zajęcia, przedsięwzięcie 

w semestrze); 

2. skorzystania z konsultacji i pomocy doradców metodycznych w zakresie 

działań dydaktyczno-wychowawczych mających miejsce w Państwa 

placówce; 

3. współpracy w zakresie dzielenia się dobrymi praktykami (publikacje 

scenariuszy, kart pracy, artykułów w biuletynie ODN oraz na naszej stronie 

internetowej) – oferujemy wsparcie metodyczne przy opracowaniu 

materiałów.  

 

Dołącz do grona placówek DOBRYCH PRAKTYK. 

PLACÓWKI, KTÓRE OTRZYMAŁY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA DOBRYCH 

PRAKTYK W ROKU SZKOLNYM 2014/2015: 

 

 Przedszkole Publiczne Nr 9 we Włocławku ul. Łanowa 3 

 Przedszkole Publiczne Nr 13 we Włocławku ul. Brdowska 2 

 Przedszkole Publiczne Nr 27 we Włocławku ul. Cienista 20 

 Przedszkole Publiczne Nr 32 we Włocławku ul. Kaliska 108 

 Przedszkole Publiczne Nr 36 we Włocławku ul. Wyspiańskiego 3 

 Przedszkole Akademickie PWSZ we Włocławku ul. 3 Maja 17 

 



 

TEMATYKA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH 

 

TEMATYKA SZKOLEŃ ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH  

 

SYMBOL: RP1 

Co w prawie piszczy? 
 

 

 

 zmiany w przepisach prawa 
oświatowego 

 prawo wewnątrzszkolne 
po zmianach 

SYMBOL: RP2 

Ocenianie, klasyfikowanie  

i promowanie - aspekt prawny 

i psychologiczny (podstawa: 

USO) 

 

 

 zmiany w świetle ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty  
oraz niektórych innych ustaw 

SYMBOL: RP3 

Statut szkoły - co i jak 

zmieniać? 

(podstawa prawna: USO). 

  

 

 zmiana statutu wg USO  
z 20.02.2015r. 



SYMBOL: RP4 

Jak pozyskać dodatkowe 

środki finansowe na działania 

edukacyjne? 

 

 

 źródła finansowania działań 
edukacyjnych 

 skuteczne sposoby aplikowania  
o środki finansowe dla szkół 

SYMBOL: RP5 

Odpowiedzialność 

dyscyplinarna nauczyciela 

 i dyrektora szkoły 

 

 

 kary dyscyplinarne  
dla nauczycieli 

 za co może być ukarany 
nauczyciel, dyrektor 

 przebieg postępowania 
dyscyplinarnego 

 prawomocność orzeczenia 
komisji odwoławczej 

SYMBOL: RP6 
 

Mobbing i polityka 

antymobbingowa w szkole 

 

 

 charakterystyka lobbingu 
i pokrewnych zachowań 
przemocowych 

 radzenie sobie z lobbingiem  
w szkole 

 własne zachowania i emocje,  
na które warto zwrócić uwagę,  
by uniknąć posądzenia  
o lobbing 

 rozpoznawanie ofiar lobbingu  
i możliwości pomocy 



SYMBOL: RP7 

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 

SYMBOL: RP8 

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 „ Niebieskie Karty” 

 rola emocji w komunikacji 

 aktywne słuchanie 

SYMBOL: RP9 

Konflikt w szkole – jak  

rozwiązywać problemy 

w relacjach szkolnych 

 

 

 analiza sytuacji konfliktowych. 

 metody i etapy rozwiązywania 
konfliktów 

 rozwiązywanie realnych 
konfliktów 

 style i strategie negocjacyjne 



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 
przestrzegania tych praw 

 jak nauczyciele oceniają 
przestrzegania praw ucznia  
w swojej szkole 

SYMBOL: RP11 
 

Budowanie koncepcji pracy 

placówki 

 

 

 czym jest koncepcja pracy 
placówki? 

 określanie wartości i postaw, 

 sylwetka absolwenta 

 wymagania państwa wobec 
szkół i placówek a koncepcja 
pracy 

SYMBOL: RP12 
 

Marketingowa skuteczność 

szkoły na konkurencyjnym 

rynku edukacyjnym 

 

 

 

 narzędzia marketingowe  
w edukacji 

 budowanie wizerunku szkoły 

 public relations czy reklama? 

SYMBOL: RP10 
 



SYMBOL: RP13 
 

Dlaczego warto pracować  

w zespole? – czyli o tworzeniu 

zespołów nauczycielskich 

 

  

 

 podstawy prawne 
funkcjonowania zespołów 
nauczycielskich 

 korzyści i trudności w pracy 
zespołowej 

 zadania i obowiązki nauczycieli 
pracujących w zespołach 

 jak sprawdzić czy dobrze 
planujemy i realizujemy zadania 
zespołów nauczycielskich? 

SYMBOL: RP14 
 

Praca zespołów 

nauczycielskich   w aspekcie 

korelacji 

międzyprzedmiotowej 

 

 

 korzyści i trudności w pracy 
zespołowej 

 poznanie sposobów  
i możliwości integracji 
międzyprzedmiotowej 

 jak wykorzystać korelacje 
międzyprzedmiotową  
w procesie dydaktyczno – 
wychowawczym? 

SYMBOL: RP15 

 

Efektywna organizacja pracy 

zespołów nauczycielskich 

 

 

 budowanie zespołu, 
efektywność działania w grupie 



SYMBOL: RP16 

 

Jak promować wartość 

edukacji? 

 

 

 sposoby realizacji wymagania 
nr 8 nadzoru pedagogicznego 

SYMBOL: RP17 

 

Wykorzystanie EWD 

w ewaluacji wewnętrznej 

szkoły 

 

 

 koncepcja EWD i możliwość 
realizacji zadań, które zapewnią 
działania na rzecz doskonalenia 
pracy szkoły 

 zespół szkolny EWD i jego 
efektywne działania, jak to 
zrobić 

 wskaźniki i ich odczytanie 
a praca szkoły w dążeniu 
do lepszej ewaluacji 
wewnętrznej 

SYMBOL: RP18 

 

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 



SYMBOL: RP19 

 

Podniesienie jakości 

kształcenia – jak to zrobić? 

 

 

 kierunki polityki oświatowej 
państwa 

 wymagania państwa wobec 
szkół, przedszkoli, placówek 

 diagnoza szkoły, przedszkola 

 placówki drogą do sukcesu 

 kompleksowy rozwój szkół 
przedszkoli, placówki – jak 
wybrać kierunek 

 ustalanie priorytetów 

 planowanie działań i realizacja 
celów 

SYMBOL: RP20 

Analiza wyników egzaminu 

gimnazjalnego z języka 

obcego w kontekście jakości 

pracy szkoły 

 

 

 

 konstrukcja arkusza  
i konkretnych zadań  
na egzaminie gimnazjalnym 

 wnioski z egzaminu i analiza 
podstawy programowej 

 analiza kartoteki zadań  
i propozycje rozwiązań 
metodycznych 

 określenie czynników 
wpływających na efektywność 
pracy nauczyciela  

 projektowanie  propozycji zmian 
jakościowych w szkolnym 
systemie kształcenia 

SYMBOL: RP21 

 

Raport z ewaluacji szansą 

na rozwój szkoły 

 

 

 interpretacja i wykorzystanie 
raportu z ewaluacji zewnętrznej 
do podnoszenia skuteczności 
działań edukacyjnych  
i wychowawczych placówki 



SYMBOL: RP22 

 

Wdrażanie i ewaluacja 

programów nauczania  

dla zawodu 

 

 

 przepisy i procedury  wdrażania  
i dopuszczania programów 
do użytku w szkole/placówce 

 jak wybrać, zmodyfikować lub  
opracować program nauczania 

 ewaluacja programu 

SYMBOL: RP23 

 

Jak czytać raport ewaluacji 

zewnętrznej 

 

 

 analiza raportu - od zaleceń  
do ich realizacji 

 (realizacja wymagania nr 11 
nadzoru pedag). 

SYMBOL: RP24 

 

W jaki sposób nasza szkoła 

spełnia wymagania 

edukacyjne-analiza wymagań 

ewaluacji zewnętrznej 

 

 

 analiza wewnątrzszkolna 
wymagań ewaluacji zewnętrznej 
(zespoły zadaniowe) 



SYMBOL: RP25 

 

Ewaluacja zewnętrzna 

i co dalej?- wykorzystanie 

wniosków poewaluacyjnych 

 

 

 jak wykorzystywać wnioski  
z ewaluacji zewnętrznej  
do osiągnięcia realnej zmiany 

SYMBOL: RP26 

 

Formułowanie wniosków 

metodą SMART- od ogółu 

do szczegółu 

 

 

 smart - metoda  stawiania 
realnych celów w szkole 

SYMBOL: RP27 

 

Kształtowanie kompetencji 

personalnych i społecznych 

uczniów 

 

 

 czym są kompetencje 
personalne i społeczne? 

 wpływ kompetencji 
personalnych i społecznych  
na rozwój ucznia na każdym 
etapie edukacyjnym 



SYMBOL: RP28 

Od podstawy programowej 

do jednostki lekcyjnej 

 

 

 cele ogólne i szczegółowe 
w podstawie programowej 

 podstawa programowa  
a program, 

 podstawa programowa 
a nauczycielski plan 
dydaktyczny 

SYMBOL: RP29 

Ocenianie kształtujące 

 

 

 doskonalenie systemu 
oceniania kształtującego, który 
zwiększy motywacje uczniów 
oraz ich poczucie 
odpowiedzialności  
za procesy edukacyjne 

SYMBOL: RP30 

Ocenianie kształtujące 

w praktyce 

 

 

 strategie oceniania 
kształtującego,  

 zastosowanie ok. na lekcjach 

SYMBOL: RP31 

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 



SYMBOL: RP32 

Umiejętność uczenia się - 

kluczową kompetencją ucznia 

 

 

 sposoby stymulowania uczniów  
do nauki i samokształcenia 

SYMBOL: RP33 

Autoprezentacja i wystąpienie 

publiczne 

 

 

 sztuka autoprezentacji 

SYMBOL: RP34 

Jak pracować by nie 

zwariować - o stresie 

i wypaleniu zawodowym 

 

 

 przeciwdziałanie stresowi  
i zawodowemu wypaleniu 



SYMBOL: RP35 
 

O autorytecie nauczyciela - jak 

go zbudować i utrzymać? 

 

 

 nauczyciel i uczeń - sposoby 
budowania  relacji 

SYMBOL: RP36 
 

Jak wdrażać uczniów  

do samorządności  

i kreatywności na forum  

szkoły i poza nią? 

 

 

 sposoby wdrażania uczniów  
do samorządności  
i kreatywności na forum  
szkoły i poza nią 

 sposoby kształtowania 
określonych postaw 
społecznych: zaangażowania, 
uwrażliwienia na potrzeby 
innych, patriotyzmu, dyscypliny 
i odpowiedzialności, otwartości  
i tolerancji 

SYMBOL: RP37 
 

Jak zorganizować współpracę 

szkoły z organizacjami 

pozarządowymi? 

 

 

 rola organizacji pozarządowych  
w oświacie 

 sposoby organizowania 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 

 przykłady dobrych praktyk 



SYMBOL: RP38 

Jak promować ideę 

wolontariatu w szkole? 

 

 

 sposoby projektowania, 
rozwijanie i prezentowanie 
wolontariatu w placówkach 
oświatowych 

 przykłady dobrych praktyk 

SYMBOL: RP39 

Wykorzystanie TIK  

na zajęciach edukacyjnych  

 

 

 narzędzia technologii 
informacyjnej możliwe  
do wykorzystania na zajęciach 
edukacyjnych 

 prezentacja bezpłatnych 
zasobów edukacyjnych 

SYMBOL: RP40 

Wykorzystanie TIK  

w rozwijaniu zainteresowań 

uczniów 

 

 

 narzędzia TIK przydatne  
w pracy indywidualnej  
z uczniem 

 prezentacja bezpłatnych 
narzędzi TIK 

 

*  szkolenia rekomendowane dla zespołów nauczycielskich 

** szkolenia rekomendowane dla rad pedagogicznych 
 
Cena 1 godziny szkolenia Rady Pedagogicznej w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Urząd Miasta Włocławek wynosi 80 zł, dla pozostałych 200 zł 
za godzinę. Grupa szkoleniowa nie powinna przekraczać 30 osób.  



KURSY DOSKONALĄCE 
 

SYMBOL: KD1 
 

Kurs języka angielskiego 

Poziom A1 

 
liczba godzin dydaktycznych 
120  godzin 
 

CENA: 1000 zł 

Kurs języka angielskiego 

skierowany do nauczycieli 

przedszkoli oraz edukacji 

wczesnoszkolnej, a także 

studentów i wszystkich osób 

chcących podnieść swoje 

kompetencje językowe.  

W ramach kursu próbny egzamin 

oraz pakiet podręczników.  

 

SYMBOL: KD2 
 

Kurs języka angielskiego 

Poziom A2 

 
liczba godzin dydaktycznych 
120  godzin 
 

CENA: 1000 zł 

Kurs języka angielskiego 

skierowany do nauczycieli 

przedszkoli oraz edukacji 

wczesnoszkolnej, a także 

studentów i wszystkich osób 

chcących podnieść swoje 

kompetencje językowe.  

W ramach kursu próbny egzamin 

oraz pakiet podręczników.  

 

SYMBOL: KD3 

 
Kurs języka angielskiego 

Poziom B1 

 
liczba godzin dydaktycznych 
120  godzin 
 

CENA: 1000 zł 

Kurs języka angielskiego 

skierowany do nauczycieli 

przedszkoli oraz edukacji 

wczesnoszkolnej, a także 

studentów i wszystkich osób 

chcących podnieść swoje 

kompetencje językowe.  

W ramach kursu próbny egzamin 

oraz pakiet podręczników.  

 



SYMBOL: KD4 

 
Kurs języka angielskiego 

Poziom B2 

 
liczba godzin dydaktycznych 
120  godzin 
 

CENA: 1000 zł 

Kurs języka angielskiego 

skierowany do nauczycieli 

przedszkoli oraz edukacji 

wczesnoszkolnej, a także 

studentów i wszystkich osób 

chcących podnieść swoje 

kompetencje językowe.  

W ramach kursu próbny egzamin 

oraz pakiet podręczników.  

 

SYMBOL: KD5 
 

Metodyka nauczania 

przedmiotów zawodowych 

 

liczba godzin dydaktycznych 
20 godzin 
 

CENA: 50 zł 

Organizacja i formy kształcenia 

zawodowego. Podstawa 

programowa, program nauczania  

i podręcznik w kształceniu 

zawodowym. Metody nauczania, 

ocenianie. Egzamin 

potwierdzający kwalifikacje  

w zawodzie. 

 

SYMBOL: KD6 
 
 
 
 

GeoGebra - narzędzie 

ułatwiające nauczanie 

geometrii 

 

 

 
liczba godzin dydaktycznych 

15 godzin 
 

 
CENA: 100 zł 

Wsparcie pracy nauczycieli 

matematyki, zainteresowanych 

wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii w procesie 

dydaktycznym oraz pragnących 

wzbogacić i urozmaicić swój 

warsztat pracy i uatrakcyjnić 

stosowane metody nauczania. 

Zapoznanie nauczycieli  

z podstawami obsługi programu 

GeoGebra i zaprezentowanie 

jego możliwości. Tworzenie 

materiałów dydaktycznych  

z wykorzystaniem programu 

służących do wizualizacji 

zagadnień matematycznych. 

 



SYMBOL: KD7 

Origami 

na matematyce 

 
liczba godzin dydaktycznych 
15 godzin 
 

CENA: 70 zł 

Wykorzystanie origami  

w nauczaniu geometrii  

(II i III etap edukacyjny). 

Zabawa z geometrią na lekcjach 

matematyki. 

 

SYMBOL: KD8 

 

Kurs doskonalący 

kierowników wycieczek 

szkolnych 
 

liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 
CENA: 80 zł 

Przygotowanie do pełnienia 

funkcji i roli kierownika wycieczek 

w świetle obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

SYMBOL: KD9 
 

Kurs doskonalący  

dla kierownika placówki 

wypoczynku dzieci  

i młodzieży 

 

liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 
CENA: 80 zł 

Przygotowanie do pełnienia 

funkcji i roli kierownika w świetle 

obowiązujących przepisów 

prawa. 

 



 
SYMBOL: KD10 

 

Kurs dla kandydatów  

na wychowawców placówek 

wypoczynku dzieci  

i młodzieży 

 
liczba godzin dydaktycznych 
40 godzin 
 

CENA: 150 zł 

Przygotowanie do pełnienia 

funkcji i roli wychowawcy  

w świetle obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

SYMBOL: KD11 
 

 

Emisja głosu 
 

liczba godzin dydaktycznych 
12 godzin 
 

CENA: 50 zł 

 

Głos - jako narzędzie pracy 

nauczyciela. 

Ćwiczenia emisji głosu 

 

 

SYMBOL: KD12 
 

Coś z niczego - warsztaty 

plastyczne 

 

liczba godzin dydaktycznych 
2  cykle po 12 godzin 
 

CENA: 100 zł 

Wykonywanie ozdób 

świątecznych. 

Cykl bożonarodzeniowy  

oraz wielkanocny. 

 



SYMBOL: KD13 

 

Zabawa w teatr - artystyczne 

działania interdyscyplinarne 

 

liczba godzin dydaktycznych 
15 godzin 

 
CENA: 50 zł 

Rozpoznawanie i rozbudzanie 

w uczniach talentów scenicznych. 

Jak prowadzić koło teatralne  

w szkole? 

 

SYMBOL: KD14 

 

Wewnątrzszkolne badanie 

osiągnięć uczniów 

 
liczba godzin dydaktycznych 
12 godzin 

 
CENA: 50 zł 

Diagnoza nauczycielska 

osiągnięć uczniów. 

 

 

SYMBOL: KD15 

 

Jak prawidłowo wypełnić 

wniosek o przyznanie 

dotacji? 

 
liczba godzin dydaktycznych 
30 godzin 

 
CENA: 100 zł 
 

Definicje podstawowych pojęć 

w terminologii projektowej. 

Dokumentacja konkursowa  

-  jak ją czytać. 

Cykl projektowy- etapy procesu 

Przełożenie projektu na wniosek 

aplikacyjny. 

 



SYMBOL: KD16 

 

Przyjaciele Zippiego – 

szkolenie dla realizatorów 

programu promocji zdrowia 

psychicznego 

 

liczba godzin dydaktycznych 
12 godzin 

 
CENA: 500 zł 

Program „Przyjaciele Zippiego”  

ma na celu promocję zdrowia 

psychicznego i dobrego 

samopoczucia małych dzieci,  

poprzez rozwój ich umiejętności 

komunikacyjnych i społecznych, 

ułatwiających  dobre 

funkcjonowanie w grupie, 

nawiązywanie przyjaźni,  

radzenie sobie z problemami 

i trudnościami. 

 
 

SYMBOL: KD17 

 

W kręgu uśmiechu – 

szkolenie dla realizatorów 

programu profilaktyczno – 

wychowawczego 

 
liczba godzin dydaktycznych 
12 godzin 
 

CENA: 300 zł 

Zapoznanie z programem 

i przygotowanie do prowadzenia 

warsztatów. Zwiększenie 

samoświadomości i pobudzenie  

do refleksji nad własnym 

funkcjonowaniem w roli 

wychowawcy. Rozwój 

kompetencji osobistych 

nauczycieli, gotowości 

i umiejętności budowania 

akceptujących, pozytywnych 

relacji z uczniem. 

 
 

SYMBOL: KD18 
 

Kurs decoupage - klasyczny 

 
liczba godzin dydaktycznych 
 godzin 12 
 

CENA:  200 zł 

Przygotowanie przedmiotów. 

Malowanie przedmiotów farbą 

podkładową. Nakładanie farby 

akrylowej na przedmioty. 

Nakładanie wierzchniej farby. 

Przyklejanie przygotowanych 

wzorów. Cieniowanie i tapowanie 

powierzchni. Lakierowanie  

i szlifowanie powierzchni. 

 



SYMBOL: KD19 
 

Kurs zdobienia ikon 

 
liczba godzin dydaktycznych 
 godzin 12 
 

CENA:  250 zł 

Warsztat pracy, materiały  

i wzorce, specyfika rysunku, 

szkic, technologia 

przygotowywania deski i gruntu 

pod ikonę. 

Przenoszenie gotowych 

rysunków na wypolerowane 

deseczki. Rozkład kolorów  

i kompozycja. 

Malowanie szat na ikonie. 

Zakładanie kolorów i rozświetleń 

na malowanych tkaninach.  

Detale. Wprowadzenie w techniki 

pozłotnicze - złocenie 

nimbów. Wykonanie 

inskrypcji .Wylanie na ikony olify, 

czyli założenie warstwy 

zabezpieczającej warstwę 

malarską ikony. 



WARSZTATY METODYCZNE 
 

SYMBOL: W1 

 

Motywująca funkcja 

oceniania 

 
liczba godzin dydaktycznych 
12 godzin 

 określenie roli oceniania  
i zadań nauczyciela  
w motywowaniu uczniów 
do nauki 

 strategie oceniania 
kształtującego 

 jak wdrażać ocenianie 
kształtujące w szkole 

CENA: 50 zł 

SYMBOL: W2 

 

Efektywność nowoczesnych 

metod nauczania  

w kształceniu zawodowym 

 
liczba godzin dydaktycznych 
15 godzin 

 nowoczesne metody – 
to znaczy jakie? 

 style uczenia się 

 metody i techniki aktywizujące 
uczniów 

 zastosowanie metody open 
space w aktywizowaniu 
uczniów na zajęciach 

 wyzwalanie kreatywności  
u uczniów 

 przykłady zajęć 
wykorzystujące metody 
techniki twórczego  
i aktywnego uczenia się 

CENA: 50 zł 

SYMBOL: W3 

 

Słucham i rozmawiam – czyli  

o skutecznej komunikacji  

w szkole 

 
liczba godzin dydaktycznych 
15 godzin 

 porozumiewanie się w zespole 

 relacje uczeń - nauczyciel 

 bariery komunikacyjne 

 rozwiązywanie konfliktów 

CENA: 50 zł 



SYMBOL: W4 

 

Ocena rezultatu pośredniego  

i końcowego na egzaminie 

potwierdzającym kwalifikacje  

w zawodzie 

(nowa formuła egzaminu) 
 

liczba godzin dydaktycznych 
8 godzin 

 nowa formuła egzaminu  
w świetle obowiązujących 
przepisów 

 projektowanie  i ocenianie 
zadań zawodowych  
na egzaminie 

 planowane pracy z uczniem 
szkoły zawodowej 

CENA: 40 zł 

SYMBOL: W5 

 

Jakościowe monitorowanie 

podstawy programowej  

– jak to robić? 
 
liczba godzin dydaktycznych 
6 godzin 

 co monitorujemy? 

 zadania nauczycieli   
i dyrektora w monitorowaniu 
postawy programowej 

 elementy składowe 
monitorowania 

CENA: 40 zł 

SYMBOL: W6 

 

Jak efektywnie zarządzać 

sobą w czasie? 

 
liczba godzin dydaktycznych 
12 godzin 

 efektywne wykorzystanie 
czasu pracy i zarządzanie 
sobą w czasie 

 jak wygospodarować czas 
wolny 

 matryca Eisenhowera 

 ustalanie priorytetów „zdążyć 
ze wszystkim” 

CENA: 50 zł 



SYMBOL: W7 

 

 

Jak towarzyszyć uczniom  

w rozwoju społeczno- 

zawodowym? 

 
liczba godzin dydaktycznych 
8 godzin 

 rozpoznawanie predyspozycji 
zawodowych uczniów 

 rola nauczyciela  
w przygotowaniu uczniów  
do wyboru ścieżki kształcenia  
i wejścia na rynek pracy 

CENA: 40 zł 

SYMBOL: W8 

 
 

Wykorzystanie kalkulatora 
EWD do tworzenia raportu  

z analizy wyników 
egzaminów zewnętrznych. 

 
liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 interpretacja wskaźnika EWD 

 wykorzystanie wskaźnika 
EWD dla oceny efektywności 
pracy szkoły 

CENA: 40 zł 

SYMBOL: W9 

 

 

Dowodzenie w zadaniach 

(IV etap edukacyjny) 
 

liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 przykładowy zestaw zadań  
na dowodzenie z poziomu 
podstawowego  
i rozszerzonego 
umiejętności  badane przez 
zadanie w kontekście 
podstawy programowej 

 schemat punktowania  
w zadaniach na dowodzenie 

CENA: 40 zł 



                                          SYMBOL: W10 

 

Narzędzia i techniki TOC  

w nauczaniu matematyki 

 

liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 

 narzędzia i techniki TOC 

 zbiór technik i narzędzi TOC 
przydatnych na matematyce 

 wykorzystanie technik TOC  
do tworzenia scenariuszy 
zajęć 

CENA: 40 zł 

                                            SYMBOL: W11 

 
Metody i techniki 

motywujące ucznia do pracy 

na lekcjach matematyki 
 
liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 style uczenia się i ich 
diagnozowanie 

 metody motywujące uczniów  
do nauki 

 techniki uczenia się 

 efektywność procesu 
nauczania-uczenia się 

CENA: 40 zł 

SYMBOL: W12 

Czynnościowe nauczanie 

matematyki a rozwiązywanie 

zadań tekstowych 
 
liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 różne typy ćwiczeń 
sprzyjających rozumieniu 
pojęciowego aspektu 
arytmetycznych działań 

 niealgebraiczne sposoby 
rozwiązywania zadań 
tekstowych (zadania z ich 
zastosowaniem) 

CENA: 40 zł 

SYMBOL: W13 

"Czytanie ze zrozumieniem  

w matematyce" - warunek 

poprawy wyników 

egzaminów zewnętrznych 

 
liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 podstawowe umiejętności 
czytania niezbędne na lekcji 
matematyki 

 ćwiczenia doskonalące 
rozumienie czytanego tekstu 

CENA: 40 zł 



SYMBOL: W14 
 

 
Wspieranie pracy 

wychowawców klas 

 

 
liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 wspieranie i motywowanie 
uczniów do nauki - 
opracowywanie scenariuszy 
godzin wychowawczych 

 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 

CENA: 40 zł 

SYMBOL: W15 

 

Zadania dyrektorów szkoły  

w procesie planowania  

i organizowania pracy 

szkoły 
 

liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 przygotowanie planu pracy 
dyrektora 

 przygotowanie aktualizacji 
dokumentów szkoły 
umożliwiających opracowanie 
indywidualnych zadań 
nauczycieli 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W16 

 

Współpraca  szkół  

ze środowiskiem 

 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 zadania szkoły w zakresie 
współpracy ze środowiskiem 
lokalnym 

 opracowanie planu pracy 
placówki w zakresie pracy  
na rzecz środowiska lokalnego 

CENA: 20 zł 



SYMBOL: W17 

 

Prawa dziecka – regulacje 

prawne i ich stosownie  

w placówce oświatowej 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 budowanie właściwych relacji  
w środowisku szkolnym 
między wszystkimi grupami 

 relacje uczeń – uczeń, 
nauczyciel – uczeń, 
nauczyciel – nauczyciel, 
szkoła – rodzic 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W18 

 

Konstruowanie 

wewnątrzszkolnych aktów 

prawnych, procedury, 

regulaminy 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 wsparcie kadry kierowniczej  
i nauczycieli w zakresie 
dostosowania szkolnych 
aktów prawnych do wymagań 
prawa oświatowego 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W19 

 

Rola i zadania dyrektorów 

szkół w procesie 

doskonalenia zawodowego 

nauczycieli 

 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 rola wspierająca dyrektora  
w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli 

 opracowanie szkolnego planu 
doskonalenia zawodowego 

 priorytety doskonalenia 
zawodowego i ich zgodność  
z polityką oświatową państwa  
i samorządu lokalnego 

CENA: 20 zł 



SYMBOL: W20 
 

Rola i zadania 

Przewodniczącego 

Szkolnego Zespołu 

Egzaminacyjnego  

w procedurze egzaminów 

zewnętrznych na wszystkich 

etapach edukacyjnych 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 procedury Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W21 
 

Dyrektor liderem w szkole – 

przywództwo edukacyjne 

zadaniem dyrektora 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 współpraca dyrektora z Radą 
Pedagogiczną, Radą 
Rodziców i Radą Szkoły 

 czym jest przywództwo 
edukacyjne 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W22 

 

Polityka historyczna, rola  

i zadania szkoły w budowie 

postaw patriotycznych  

u młodzieży 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 jakie można osiągnąć efekty 
prospołeczne, patriotyczne 
poprzez promowanie polityki 
historycznej w szkole 

 uczeń jako obywatel i dobry 
Polak 

CENA: 20 zł 



SYMBOL: W23 

 

Jak zaplanować, 

zorganizować i zrealizować 

bezpieczną wycieczkę 

szkolną 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 BHP na wycieczce 

 kto może być kierownikiem  
i wychowawcą? 

 współpraca z organizacjami 
krzewiącymi turystykę  
i krajoznawstwo 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W24 

 

Przygotowanie szkoły  

do przerwy wakacyjnej - 

plan remontów, 

zabezpieczenie  obiektów 

sportowych. Zadania 

pracowników szkoły  

w zakresie wakacyjnego 

przygotowania placówki  

do nowego roku szkolnego 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 współpraca z samorządem  
w zakresie polityki remontowej 

 zasady bezpieczeństwa  
na szkolnych obiektach 
sportowych 

 pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na remonty 

 obowiązki i zadania 
nauczycieli w zakresie BHP  
i przygotowania szkoły  
do nowego roku szkolnego 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W25 

 

Jak zaplanować realizację 

podstawy programowej 

 

liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 sposoby monitorowania 
realizacji podstawy 
programowej 

CENA: 20 zł 



SYMBOL: W26 

Efekty kształcenia a dobór 

metod nauczania 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 metody nauczania a cele 
i treści edukacyjne 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W27 

Konspekt, scenariusz zajęć - 
co i jak napisać, żeby 

zrealizować 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 tworzenie realnego  
do zrealizowania konspektu/ 
scenariusza zajęć 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W28 

Informacja zwrotna jako 

sposób motywowania 

uczniów do pracy 

 
liczba godzin dydaktycznych 
6 godzin 

 sposoby przekazywania 
informacji zwrotnej uczniowi 

CENA: 40 zł 

SYMBOL: W29 

Funkcja oceniania 

bieżącego 

(na podstawie art. 44 USO) 

 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 sposoby oceniania bieżących 

osiągnięć ucznia 

CENA: 20 zł 



SYMBOL: W30 

Aby chcieli i umieli czytać, 

czyli jak motywować do 

czytania lektur szkolnych 
 

liczba godzin dydaktycznych 
4 godziny 

 pomysły na rozwijanie 
kompetencji czytelniczych 
uczniów 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W31 

Biblioterapia, czyli jak 

pomagać czytaniem 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 wykorzystanie tekstów 
literackich w biblioterapii 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W32 

Przeciw lekcyjnej nudzie - 

jak uczyć ciekawie  

i efektywnie 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 metody pracy na lekcji 
pobudzające ciekawość 
poznawczą u uczniów 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W33 

Arteterapia (elementy 

dramy) na lekcjach  

języka polskiego 
 
liczba godzin dydaktycznych 
6 godzin 

 możliwości wykorzystania 
dramy w przedmiotach 
humanistycznych 

CENA: 40 zł 



SYMBOL: W34 

Zapis tematu w dzienniku 

lekcyjnym - dowodem 

realizacji podstawy 

programowej 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 adekwatność zapisu tematu 
lekcyjnego do treści  podstawy 
programowej 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W35 

Mnemotechniki - 

wykorzystanie technik 

pamięciowych w nauce 
 

liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 wykorzystanie mnemotechnik  
w pracy dydaktycznej 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W36 

Edukacja filmowa i teatralna  

na lekcjach języka polskiego 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 pomysły na realizację  
edukacji filmowej i teatralnej  
na lekcjach języka polskiego 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W37 

Czytać, rozumieć, 

analizować, interpretować – 

jak uczyć pracy z tekstem 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 dobór tekstów literackich  
do zainteresowań  
i możliwości uczniów 

 przykłady pracy z tekstem 

CENA: 20 zł 



SYMBOL: W38 

Budowanie świata wartości   
na lekcjach języka polskiego 

 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 jak uczyć o wartościach  
- na przykładach różnych 
tekstów kultury 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W39 

Test dydaktyczny - jako 

narzędzie ewaluacji pracy 

nauczyciela 
 

liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 zasady tworzenia testu, 
analiza wyników w kontekście 
samooceny nauczyciela 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W40 

Jak przygotować uczniów  

do odbioru różnych tekstów 

kultury? 
 
liczba godzin dydaktycznych 
3 godziny 

 przykłady wykorzystania 
tekstów kultury podczas lekcji 
języka polskiego 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W41 

 
E-Twinning w gimnazjum 

 
liczba godzin dydaktycznych 
5 godzin 

 założenia programu  
e-Twinning, pomysły  
na projekt, wdrożenie  
i ewaluacja 

CENA: 20 zł 



 
SYMBOL: W42 

 

Egzamin gimnazjalny  

z języka obcego 

 
liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 konstrukcja arkusza  
i konkretnych zadań  
na egzaminie gimnazjalnym 

 wnioski z egzaminu i analiza 
podstawy programowej 

 analiza kartoteki zadań  
i propozycje rozwiązań 
metodycznych 

CENA: 40 zł 

SYMBOL: W43 

 

Uczeń ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  

na lekcjach języka obcego 

 
liczba godzin dydaktycznych 
5 godzin 

 techniki i metody pracy  
z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi  
na lekcjach języka obcego 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W44 

 

 

Elementy oceniania 

kształtującego na lekcjach 

języka obcego 
 
liczba godzin dydaktycznych 
5 godzin 

 zasady oceniania 
kształtującego 

 planowanie  zajęć  
z zastosowaniem oceniania 
kształtującego 

CENA: 20 zł 



SYMBOL: W45 

 

Nowe technologie  

w nauczaniu języków 

obcych 
 
liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 prezentacja ciekawych 
pakietów językowych 
zamieszczonych w Internecie 

 gry i zabawy językowe online 

 tworzenie ćwiczeń online 

 narzędzia TIK w mojej 
szkolnej praktyce - wymiana 
doświadczeń 

CENA: 40 zł 

SYMBOL: W46 

 

Zajęcia dodatkowe  

z języka obcego 
 

liczba godzin dydaktycznych 
5 godzin 

 program zajęć dodatkowych 

 metody i techniki  pracy  
na zajęciach dodatkowych 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W47 

 

Wykorzystanie  

e-podręczników  

i e-zasobów w nauczaniu 
 
liczba godzin dydaktycznych 
5 godzin 

 prawa autorskie, nowe media,  
e-podręczniki 

 warsztat pracy nowoczesnego 
nauczyciela 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W48 

 

Program własny z języka 

obcego 
 
liczba godzin dydaktycznych 
10 godzin 

 metodologia tworzenia 
programów nauczania 

 planowanie sposobów 
osiągania celów kształcenia 

 przykładowe kryteria 
oceniania  

 cele i sposoby ewaluacji 
programów nauczania 

CENA: 40 zł 



SYMBOL: W49 

 

Kształtowanie przestrzeni 

lekcyjnej w nauczaniu 

języków obcych 
 

liczba godzin dydaktycznych 
5 godzin 

 formy pracy zależne od celów 
lekcji i rodzajów interakcji 
lekcyjnej 

 przestrzeń lekcyjna i jej wpływ  
na proces dydaktyczny 

CENA: 20 zł 

SYMBOL: W50 

 

Różnorodność  

i wielokulturowość - 

wykorzystanie narzędzia  

FREPA na lekcjach  

języków obcych 
 
liczba godzin dydaktycznych 
5 godzin 

 prezentacja narzędzia FREPA 

 sposoby łączenia  języków   
w czasie ich nauczania 

CENA: 20 zł 

 

  



KONFERENCJE SEMINARI A 

Spotkania z autorami 

podręczników 

do przedmiotów 

zawodowych 

i przedstawicielami 

wydawnictw 
 
cały rok szkolny 

 poznanie najnowszej oferty 
wydawniczej z zakresu 
przedmiotów zawodowych 

 

Seminarium „Poradnik 

pozytywnego myślenia” 
 
wrzesień 2015 

 funkcjonowanie doradztwa 
zawodowego w szkołach 

 rozpoznawanie predyspozycji 
zawodowych uczniów 
gimnazjów 

 prezentacja gry dydaktycznej 
z doradztwa zawodowego 

 

Wolontariat w placówkach 

oświatowych 
 
październik 2015 

 projektowanie, rozwijanie 
i prezentowanie wolontariatu 
w placówkach oświatowych 

 

Spotkanie organizacyjno-

informacyjne dla nauczycieli 

matematyki. 
 
listopad 2015 

 zapoznanie z ofertą doradcy 

metodycznego 



 

Zmiany w prawie 

oświatowym 
 
listopad 2015 

 omówienie poszczególnych 
aktów prawnych, które uległy 
zmianie 

 analiza zgodności 
dokumentacji placówki 
w odniesieniu 
do analizowanych aktów 
prawnych 

 

Jak można wspomóc 

nauczycieli w nauczaniu 

matematyki? Jak zachęcać 

uczniów do uczenia się 

matematyki? 

 
 

styczeń 2016 

 spotkanie różnych "pokoleń" 
matematyków: uczniów, 
studentów, nauczycieli, 
pracowników uczelni 
wyższych, w celu wymiany 
doświadczeń i popularyzacji 
matematyki 

 jak wspomóc uczniów 
wszystkich etapów 
edukacyjnych i nauczycieli 
matematyki by praca dała 
lepsze efekty? 

 zastosowanie technologii 
informacyjnej  
w rozwiązywaniu 
matematycznych problemów. 
Organizacja pracy na lekcjach 
matematyki 

 

Kreatywna komunikacja 

 
 
styczeń 2016 

 kreatywna komunikacja 
międzyludzka i sposoby 
radzenia sobie w sytuacjach 
nowych, niecodziennych 
i nietypowych oraz specyfika 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych 

 



Egzamin zewnętrzny, 

procedury, przepisy, 

terminarz, realizacja 

 
luty 2016 

 przygotowanie szkolnych 
zespołów egzaminacyjnych 
do przeprowadzenia 
egzaminów w szkole 

 

Wyniki próbnej matury 

z matematyki 
 
marzec 2016 

 omówienie wyników z próbnej 
matury i wnioski do dalszej 
pracy 

 

Konferencja językoznawcza  

„Co z tym językiem?” 

 
marzec 2016 

 nauczyciel wobec nowej 
rzeczywistości językowej. 
W trosce o etykę i estetykę 
językową 

 

Realizacja zadań 

profilaktycznych – szkoła 

bez przemocy. Zapobieganie 

narkomani i cyber przemocy 
 
kwiecień 2016 

 wskazanie kierunków działań 
szkoły w celu osiągnięcia 
pozytywnych efektów 
wychowawczych szkoły 
i budowanie właściwych 
relacji w grupie rówieśniczej 

 



Procedury organizacji 

letniego wypoczynku – 

przepisy prawne 
 
czerwiec 2016 

 przepisy prawne dotyczące 
wypoczynku, przygotowanie 
prawidłowych procedur 
dotyczących letniego 
wypoczynku i szkolenie w tym 
zakresie kadry kierowniczej 
i nauczycieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

SIECI WSPÓŁPRACY I  SAMOKSZTAŁCENIA  

Akademia zawodowca 

(cykliczne spotkania 
nauczycieli przedmiotów 

zawodowych) 
 
październik 2015 – maj 2016 
(1 raz w miesiącu) 

Usystematyzowanie wiedzy  
z zakresu dydaktyki zawodowej. 

 doskonalenie umiejętności: 
planowania procesu 
kształcenia zawodowego, 

 efektywnej realizacji treści 

 kształcenia, oceniania. 
Ocena skuteczności oddziaływań 
dydaktyczno-wychowawczych  
i rozwiązywanie problemów 
dydaktyczno-wychowawczych  
w kształceniu zawodowym. 

 

Próbna matura z matematyki  

na poziomie podstawowym  

i rozszerzonym 
 
listopad 2015–kwiecień 2016 
(1 raz w miesiącu) 

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 2016 r. 
Opracowanie materiałów 
dydaktycznych w celu 
wykorzystania ich w procesie 
przygotowania uczniów  
do matury w 2016 r. 

 



Sieć platformy wymiany 

doświadczeń –Tematyka 

spotkań opracowana  

na podstawie ankiety 

oczekiwań dyrektorów szkół 
 
wrzesień 2015 – maj 2016 

Wynikające z bieżących 
oczekiwań dyrektorów oraz  
z zadań wskazanych do realizacji 
w polityce oświatowej państwa  
i JST. 

 

Nauczyciele poloniści 
 
styczeń 2016 – maj 2016 
(2 razy w miesiącu) 

Lektura – nie taka straszna  
na jaką wygląda. 
Wymiana doświadczeń, ciekawe 
pomysły na pracę z lekturą 

 

Neurodydaktyka w praktyce/ 

Sieć nauczycieli języków 

obcych 
 
5 spotkań co 2 miesiące 

Neurobiologiczne podstawy 
uczenia się w świetle 
najnowszych badań nad 
mózgiem. Nauczanie tradycyjne 
a nauczanie uwzględniające 
neurobiologiczne mechanizmy 
pamięci. Sposoby pracy  
z uczniami w kontekście 
wniosków wynikających z badań 
nad mózgiem. Projektowanie 
zajęć dydaktycznych zgodnie  
z zasadami neurodydaktyki. 

 

 

 

 

 

 



KONKURSY 

Konkurs na najlepszą 

imprezę środowiskową 

organizowaną w ramach 

współpracy placówek 

oświatowych  

ze środowiskiem lokalnym 

 
cały rok szkolny,  
finał maj-czerwiec 2016 

 prezentacja filmu 

 scenariusza 

 wszystkie typy szkół 

 

Konkurs na najlepszy 

projekt działań szkoły  

w zakresie budowania 

postaw obywatelskich 

uczniów 

 
cały rok szkolny,  
finał maj-czerwiec 2016 

 prezentacja filmu 

 scenariusza 

 wszystkie typy szkół 

 

Aukcja charytatywna  

Serce Ci powie VII 

 
grudzień 2015 

 aukcja, wszystkie typy szkół 

 

Konkurs - Limeryki, 

zabawne wierszyki 
 

marzec 2016 

 konkurs literacki 

 wszystkie etapy edukacyjne 

 



 „Ośmiu Wspaniałych”- 

Samorządowy Konkurs 

Nastolatków 

 
marzec 2016 

 rozmowa z kandydatami 

 szkoły podstawowe, gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne 

 

 

Śladami  

mniejszości niemieckiej  

we Włocławku i okolicach  

 
czerwiec 2016 

 zadania do wykonania, quiz 
końcowy 

 gimnazja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 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 on-line, 

znajdujący się na stronie www.odn.ckziu.wloclawek.pl  lub druk formularza 

zgłoszeniowego, który można pobrać na stronie ODN. 

 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 e -mailem, sms 

lub telefonicznie 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w broszurach i innych publikacjach Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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” (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn.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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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” (tekst jednolity: Dz. U.  z 2002r. , Nr 101, poz. 926 z późn.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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w broszurach i innych publikacjach Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego  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” (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 
631 z późn.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 Centrum Kształcenia Zawodowego                           
i Ustawicznego 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” (tekst jednolity: Dz. U.  z 2002r , 
Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 



 

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



NOTATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


