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Szanowni Państwo, 

u progu roku szkolnego 2016/17 przekazujemy Państwu nasz  nowy Informator 

z propozycjami szkoleniowymi  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  we Włocławku. 

Jak zwykle wynikają one  z ewaluacji pracy naszej placówki, priorytetów MEN, wniosków z nadzoru 

pedagogicznego Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Państwa oczekiwań. Wszystkie 

najistotniejsze tematy zostały ujęte w ofercie, w której znajdziecie Państwo formy z zakresu 

kompleksowego wspomagania szkół, nowego modelu pracy zespołów nauczycielskich,  skutecznego 

uczenia/ uczenia się,  nowych metod pracy i wiele innych.  

 

W związku z nowym modelem doskonalenia nauczycieli z dotychczasowego systemu 

szkoleniowo – doradczego w system wspomagania szkół, gorąco  zachęcamy do korzystania 

z oferty szkoleniowej. Zmiana ta opiera się na przekonaniu, że dobra szkoła to organizacja ucząca 

się, toteż skuteczne wsparcie ma polegać na doskonaleniu nauczycieli całościowo oddziałującego 

na szkołę jako system, na przeprowadzaniu diagnozy potrzeb i współdziałaniu w tworzeniu planów 

działań, monitorowaniu ich oraz przeprowadzaniu ewaluacji. Uzupełnieniem  powyższej zmiany  

będzie możliwość uczestnictwa nauczycieli z różnych szkół w „sieciach  współpracy  

i samokształcenia”, które umożliwią wymianę doświadczeń, analizę dobrych praktyk  

i promowanie innowacyjnych rozwiązań. 

Równolegle do nowej propozycji realizowane będą dotychczasowe szkolenia rad 

pedagogicznych, zwane potocznie WDN. Doskonalenie na terenie szkoły i placówki oświatowej 

zawsze uwzględnia specyfikę danej szkoły. Pomagamy m.in. w analizie wyników egzaminów 

zewnętrznych, w budowaniu koncepcji pracy szkoły, w planowaniu pracy dydaktycznej. 

Jak co roku zapraszamy do udziału w konferencjach, seminariach, konkursach, a także 

wszelkich innych przedsięwzięciach organizowanych przez CKZiU. Zapraszamy Państwa  

do aktywnego udziału w naszych lekcjach otwartych i lekcjach pokazowych prowadzonych przez 

nauczycieli  doradców. Wszyscy doradcy metodyczni są również do Państwa dyspozycji w czasie 

konsultacji indywidualnych i zespołowych. 

Na Państwa życzenie organizujemy również szkolenia na tematy spoza bieżącej oferty. 

Współpracujemy instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Wśród nas są Szkoli Organizatorzy 

Rozwoju Edukacji, edukatorzy, egzaminatorzy. Opiniujemy programy i innowacje. 

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty oraz inspirującej i twórczej współpracy w nowym roku. 

 

Nauczyciele doradcy metodyczni  

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

we Włocławku 
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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 -mailem 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DYREKCJA I DORADCY METODYCZNI ODN 

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WE WŁOCŁAWKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kierownik  

ODN/WUTW 

  p.o.  Dyrektora 

CKZiU 

WIOLETTA PAWŁOWSKA  KINGA TWARDZIK-PAWŁOWSKA  



 

TYTUŁ 
CZAS 

TRWANIA 
CENA 

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli III semestry 2 296 zł 

Choreoterapia II semestry 1 946 zł 

Diagnoza i terapia pedagogiczna III semestry 2 446 zł 

Doradztwo zawodowe II semestry 1 946 zł 

Edukacja dla bezpieczeństwa II semestry 1 946 zł 

Edukacja i rehabilitacja osób  
z niepełnosprawnością intelektualną 

II semestry 1 946 zł 

Edukacja  w zakresie bibliotekoznawstwa  
i informacji naukowej 

III semestry 2 446 zł 

Edukacja w zakresie etyki III semestry 2 446 zł 

Edukacja w zakresie nauczania matematyki  
z elementami informatyki 

II semestry 1 946 zł 

Edukacja w zakresie nauczania przyrody  
i promocji zdrowia 

II semestry 1 946 zł 

Edukacja w zakresie nauczania techniki  
i wychowania komunikacyjnego z elementami  
grafiki komputerowej 

II semestry 1 946 zł 

Logopedia IV semestry 3 246 zł 

Neurologopedia III semestry 2 446 zł 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
III semestry 2 446 zł 

Przygotowanie pedagogiczne III semestry 2 146 zł 

Resocjalizacja i socjoterapia II semestry 1 946 zł 

Surdopedagogika II semestry 1 946 zł 

Tyflopedagogika II semestry 2 046 zł 

Wczesne nauczanie języka angielskiego III semestry 2 446 zł 

Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym 
spektrum zaburzeń 

II semestry 2 146 zł 

 

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 



 

 

 

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 27 października 2009 r. 

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 

oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach 

publicznych placówek - Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.). 

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

zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej w 2015 roku oraz zgody Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty. Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w podstawy 

wiedzy niezbędnej w różnych formach pracy dyrektora szkoły/placówki oraz poszerzenie 

praktycznych umiejętności słuchaczy w zakresie sprawnego i twórczego zarządzania 

szkołą/placówką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

zapraszamy do skorzystania z oferty Kompleksowego Wspomagania Szkoły. 

Wspólnie z Radą Pedagogiczną dokonamy diagnozy potrzeb rozwojowych 

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

kierowanej przez Państwa placówki.  

 

W procesie wspomagania rozwoju szkoły zapewniamy Państwu opiekę Szkolnego Organizatora 

Rozwoju Edukacji (SORE).  

 

 

 

 

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKOŁY TO DOSKONALENIE SKIEROWANE  

DO KONKRETNEJ SZKOŁY, NAUCZYCIELI, PRACUJĄCYCH Z OKREŚLONYMI 

UCZNIAMI I WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KONKRETNYM ŚRODOWISKIEM. 

 

 

Adresatem programu jest każda szkoła, przedszkole, placówka oświatowa, 

której zależy na rozwoju. Już dziś zgłoś szkołę, przedszkole do rozwoju.  

 

 

Etapy organizacji współpracy: 

 zgłoszenie szkoły, przedszkola do kompleksowego wspomagania rozwoju,  

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

 warsztat diagnostyczno – rozwojowy,  

 zaplanowanie działań w formie Rocznego Planu Wspomagania,  

 realizacja działań: warsztaty, szkolenia, konsultacje itp.,  

 ewaluacja podjętych działań.  

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

SORE, konsultacje indywidualne). 

POZNANIE 

DIAGNOZA 

POSZUKIWANIE 

 

PLANOWANIE 

SZKOLENIA 

WARSZTATY 

KONSULTACJE 

 

EWALUACJA 



 

 

 
RADY PEDAGOGICZNE – BEZPŁATNE  

 

 
Oferta bezpłatnych rad pedagogicznych dla szkół i placówek miasta Włocławek 

uwzględniająca kierunki polityki oświatowej państwa ustalone na rok szkolny 

2016/2017 przez Minister Edukacji Narodowej oraz wnioski z nadzoru 

pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 
 
 

 

RP1 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 

Rola zespołów nauczycielskich w pracy placówki. Planowanie i organizacja 

pracy zespołów. Identyfikacja korzyści i trudności w pracy zespołów. 
 

Ilość godz. 2  

RP2 Dane  i co dalej? Analiza wyników badań osiągnięć uczniów z uwzględnieniem 

egzaminu zewnętrznego – wnioski i rekomendacje. 

Tworzenie wniosków i rekomendacji w oparciu o analizy.  

Ilość godz. 2  

RP3 Jedna lekcja – dwóch nauczycieli. 

Korelacja międzyprzedmiotowa w aspekcie współpracy nauczycieli w realizacji 

podstaw programowych. Ilość godz. 2  

RP4  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. Ilość godz. 2 

RP5  Współpraca z rodzicami w szkole. 

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

Jak zaplanować efektywne spotkanie z rodzicami? Postawy rodzicielskie, 

oczekiwania rodziców względem szkoły i szkoły względem rodziców. Ilość godz. 2  

 



RADY PEDAGOGICZNE – PŁATNE  
 

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. 

RP6 Efekty kształcenia a dobór metod nauczania/uczenia się. 

Metody aktywizujące a klimat sprzyjający uczeniu się.  

Ilość godz. 2  

RP7 Czy moje ocenianie motywuje uczniów do nauki? 

Strategie oceniania i ich wpływ na efektywność nauczania. 
 

Ilość godz. 2  

RP8  Projektowanie programów podnoszenia efektywności kształcenia. 

Narzędzia przydatne w konstruowaniu planów i programów naprawczych. 
 

Ilość godz. 2  

RP9 Planowanie, realizacja i ewaluacja w  pracy nauczyciela. 

Od planu do efektu w nauczaniu. 
 

Ilość godz. 2  

RP10 Wykorzystanie diagnoz i wyników egzaminów zewnętrznych do ewaluacji 

pracy nauczyciela. 

Analiza jakościowa diagnoz i wyników. Sposoby określania obszarów „słabych” 

(metoda SMART). 
 

Ilość godz. 2  

RP11 Rola nauczyciela w kształtowaniu wizerunku szkoły. 

Jak budować pozytywny wizerunek szkoły. 
 

Ilość godz. 2 

RP12 Jak rozwijać kreatywne myślenie ucznia? 

Techniki pobudzające kreatywne myślenie. 
 

Ilość godz. 2  

R13 Jak motywować  uczniów do nauki? 

Sposoby motywowania uczniów do nauki. 
 

Ilość godz. 2  

RP14 Techniki uczenia się. 

Techniki skutecznie wspomagające proces uczenia się. 
 

Ilość godz. 2  



RP15 Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej. 

Elementy oceniania kształtującego i ich praktyczne zastosowanie w codziennej 
pracy. 

 

Ilość godz. 2  

RP16 Zastosowanie narzędzi TIK w nauczaniu języków obcych. 

Narzędzia TIK w nauczaniu różnych przedmiotów – prezentacja i praktyczne 

zastosowanie. Dobre praktyki , ciekawe scenariusze zajęć. 
 

Ilość godz. 2  

RP17 Uczymy się od siebie – lekcje otwarte i koleżeńskie. 

Propagowanie lekcji otwartych i koleżeńskich. 
 

Ilość godz. 2  

RP18 Jak wprowadzać działania antydyskryminacyjne w szkole? 

Elementy edukacji globalnej i międzykulturowej w szkole - dobre praktyki   

w edukacji. 
 

Ilość godz. 2  

RP19 Mobbing i polityka antymobbingowa w szkole. 

Charakterystyka mobbingu i pokrewnych zachowań przemocowych. Radzenie 

sobie z mobbingiem w szkole. Własne zachowania i emocje, na które warto 

zwrócić uwagę, by uniknąć posądzenia o mobbing. Rozpoznawanie ofiar 

lobbingu i możliwości pomocy. Ilość godz. 2  

RP20 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  

RP21 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. 
Ilość godz. 2  

RP22 Konflikt w szkole – jak  rozwiązywać problemy w relacjach szkolnych. 

Analiza sytuacji konfliktowych. Metody i etapy rozwiązywania konfliktów. 

Rozwiązywanie realnych konfliktów. Style i strategie negocjacyjne. 
Ilość godz. 2  

RP23 Budowanie autorytetu dyrektora szkoły we współpracy ze środowiskiem 

szkolnym. 

Rola i autorytet kierownika. Wykorzystanie asertywnej komunikacji  

w budowaniu autorytetu szefa. Wywieranie wpływu społecznego. 

Rozwiązywanie konfliktów i trudne rozmowy. 
Ilość godz. 2  



 

 

 

 

 

RP24  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela i dyrektora szkoły.    

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli. Za co może być ukarany nauczyciel, 

dyrektor. Przebieg postępowania dyscyplinarnego. Prawomocność orzeczenia 

komisji odwoławczej. 
Ilość godz. 2  

RP25 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – jak i komu jej udzielać? 

Dostosowanie programów nauczania do uczniów o specjalnych potrzebach 

nauczania rozpoznawanie, zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia. Ilość godz. 2  

RP26 Autoewaluacja pracy własnej nauczyciela. 

Rodzaje i metody autoewaluacji. Narzędzia do ewaluacji pracy własnej 

nauczyciela. Ilość godz. 2  

RP27 Innowacja pedagogiczna a pasja nauczyciela.  

Rodzaje innowacji. Metodologia tworzenia innowacji pedagogicznych. 

Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia innowacji. 
Ilość godz. 2  

RP28 Promocja placówki oświatowej w środowisku 

Narzędzia marketingowe w edukacji. Budowanie wizerunku placówki. Public 

relations czy reklama? Ilość godz. 2  

RP29 Budowanie koncepcji pracy szkoły 

Czym jest koncepcja pracy placówki? Wymagania państwa wobec szkół  

i placówek a koncepcja pracy. Wartości i postawy;  sylwetka absolwenta.      

Wizja i misja placówki jako podstawa koncepcji pracy. Koncepcja - gdzie? 
Ilość godz. 2  

RP30 Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej? 

Wymagania państwa wobec szkół i placówek. Narzędzia wykorzystywane 

podczas ewaluacji. Ilość godz. 2 

RP31 Raport z ewaluacji i co dalej? 

Interpretacja i wykorzystanie raportu z ewaluacji zewnętrznej do podnoszenia 

skuteczności działań edukacyjnych i wychowawczych placówki. 
Ilość godz. 2  



WARSZTATY  
 

W1 Ocenianie kształtujące w przedmiotach humanistycznych 

Przedstawienie elementów oceniania kształtującego. Wykonanie ćwiczeń  
z wykorzystaniem OK na lekcjach. 

Ilość godz. 6  

Cena: 40 zł 

W2  Warsztat pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego. 

Zdobycie umiejętności planowania pracy dydaktycznej i prowadzenia 
dokumentacji. 

  Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W3 Jak przygotować się do lekcji obserwowanej? 

Pisanie scenariusza zajęć, przygotowanie się do rozmowy przed i po 
obserwacji. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W4 Uczyć nie tylko z myślą o egzaminie gimnazjalnym. Co i jak oceniać  
na lekcjach? 

Ocenianie różnych aktywności ucznia podczas lekcji - opracowanie kryteriów 
ich oceny. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W5 Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego dla uczniów  

z opiniami PPP. 

Wyposażenie nauczycieli w umiejętności wykorzystywania diagnozy i zaleceń 
zawartych w opinii do dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W6 Jak rozwijać humanistyczne uzdolnienia uczniów. 

Sposoby pracy z uczniami uzdolnionymi humanistycznie. 
Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W7 Mnemotechniki w edukacji. 

Poznanie technik przyspieszających zapamiętywanie oraz metod i modeli lekcji 
sprzyjających stosowaniu mnemotechnik. 

Ilość godz. 6  

Cena: 40 zł 

W8 Jak pomóc uczniom uczyć się. 

Poznanie strategii i sposobów nauczania sprzyjających uczeniu się. 
Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W9 Powtórki - metody na utrwalenie wiedzy. 

Poznanie nowych sposobów pracy na lekcje powtórzeniowe. 
Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W10 Jak nauczyć uczniów samooceny i oceny koleżeńskiej. 

Poznanie sposobów samooceny ucznia i oceny koleżeńskiej jako elementów 
OK. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W11 Techniki teatralne jako sposób upowszechniania czytelnictwa. 

Poznanie różnych form i technik teatralnych przydatnych w pracy z tekstem 
literackim. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 



W12 Drama jako metoda pracy z tekstem literackim 

Poznanie technik dramowych przydatnych w pracy z lekturą. 
Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W13 „Podchody literackie”- kultura literacka Kujaw. 

Wzbogacenie tekstów kultury analizowanych na lekcjach o dorobek regionalny. 
Cykl spotkań 

W14 Wykorzystanie filmu w nauczaniu języka polskiego. 

Sposoby na wykorzystanie  na lekcji filmu jako tekstu kultury. 
Ilość godz. 3  

Cena: 20 zł 

W15 Koncepcja daltońska jako alternatywna forma pracy pedagogicznej. 

Zapoznanie nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół podstawowych 
i gimnazjów  z koncepcją daltońską. Zaprezentowanie przykładów dobrych 
praktyk. 

Ilość godz. 8  

Cena: 40 zł 

W16 Program eTwinning w przedszkolu i szkole. 

Zapoznanie nauczycieli z ideą programu. Inspirowanie do tworzenia projektów 
europejskich. 

Ilość godz. 8  

Cena: 40 zł 

W17 Jak stosować elementy oceniania kształtującego na lekcjach języka obcego? 

Ukazanie elementów oceniania kształtującego w aspekcie praktycznym. 
Ilość godz. 8  

Cena: 40 zł 

W18 Co i jak oceniać na lekcjach języków obcych? 

Ocenianie różnych aktywności ucznia na lekcji. Opracowanie kryteriów 
oceniania. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W19 Niemcy w walizce – jak urozmaicić zajęcia z języka niemieckiego  

w gimnazjach i liceach? 

Zapoznanie nauczycieli języka niemieckiego z ciekawymi materiałami 
dydaktycznymi w powiązaniu z cyklem wystaw Goethe Institut. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W20 Projekty edukacyjne z przedmiotów humanistycznych w gimnazjum. 

Zapoznanie z  podstawowymi zasadami prowadzenia projektów. Prezentacja 
pomysłów na interesujący projekt edukacyjny z zakresu przedmiotów 
humanistycznych. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W21 Program FREPA – jak wykorzystać wielojęzyczność i wielokulturowość  

w nauczaniu języków obcych? 

Zapoznanie uczestników z założeniami programu FREPA oraz konkretnymi 
materiałami dydaktycznymi i sposobami ich wykorzystania na lekcjach. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W22 Niemieckie piosenki też mogą być ładne!… wykorzystanie muzyki na lekcjach 

niemieckiego. 

Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zastosowania muzyki na lekcjach języka 
niemieckiego. Prezentacja konkretnych materiałów muzycznych i pomocy 
dydaktycznych. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 



W23 Jak zaplanować i przeprowadzić lekcję języka niemieckiego z użyciem filmu? 

Inspirowanie nauczycieli do pracy z filmem w oparciu o konkretne pomoce 
dydaktyczne. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W24 Ciekawe lekcje języka obcego z e-podręcznikiem. 

Zapoznanie uczniów z pomysłami na ciekawą lekcję z wykorzystaniem  
e-podręczników. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W25 Współpraca  szkół ze  środowiskiem. 

Zadania szkoły w zakresie współpracy ze środowiskiem lokalnym.  
Opracowanie planu pracy placówki w zakresie pracy na rzecz środowiska 
lokalnego 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W26 Prawa dziecka – regulacje prawne i ich stosownie w placówce oświatowej. 

Budowanie właściwych relacji w środowisku szkolnym między wszystkimi 
grupami. Relacje uczeń – uczeń, nauczyciel – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, 
szkoła – rodzic. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W27 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Uczymy się od siebie – lekcje otwarte i koleżeńskie. 
Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W28 Polityka historyczna, rola i zadania szkoły w budowie postaw patriotycznych  

u młodzieży. 

Jakie można osiągnąć efekty prospołeczne, patriotyczne poprzez promowanie 
polityki historycznej w szkole. Uczeń jako obywatel i dobry Polak. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W29 Dyrektor liderem w szkole – przywództwo edukacyjne zadaniem dyrektora. 

Współpraca dyrektora z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Szkoły. 
Czym jest przywództwo edukacyjne? 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W30 Jak zaplanować, zorganizować i zrealizować bezpieczną wycieczkę szkolną.  

BHP na wycieczce. Kto może być kierownikiem i wychowawcą? Współpraca  
z organizacjami krzewiącymi turystykę i krajoznawstwo. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W31 Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych na lekcjach 

matematyki. 

Istota zadania zamkniętego i otwartego, oraz zasady ich konstrukcji. Strategie 
rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W32 Ocenianie kryterialne czynnościowe (analityczne) i nieczynnościowe 

(holistyczne) na lekcjach matematyki. 

Zasady oceniania czynnościowego i nieczynnościowego. Operacjonalizacja 
celów kształcenia. Opracowanie oraz analiza kartoteki i schematów 
punktowania.  

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W33 Ocenianie kształtujące w nauczaniu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych. 

Rola i zadania nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki. Strategie OK  
w szkole. Jak wdrażać OK w szkole? Opracowanie scenariuszy lekcji 
matematyki z elementami OK. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 



W34 Rola i zadania dyrektorów szkół w procesie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

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. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W35 Geogebra – narzędzie do dynamicznej wizualizacji problemów 

matematycznych. 

Podstawowe funkcje programu Geogebra. Opracowanie apletów obrazujących 
dane zagadnienie matematyczne. 

Ilość godz. 8  

Cena: 40 zł 

W36 Metoda projektu na lekcjach matematyki. 

Metoda projektu jako efektywny sposób rozwijania kluczowych kompetencji 
uczniów, w tym samodzielności i innowacyjności oraz umiejętności 
rozwiązywania problemów. Zastosowanie metody projektu jako strategii 
dydaktycznej wspomagającej nauczanie matematyki w szkole. 

Ilość godz. 4  

Cena: 20 zł 

W37 Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki? 

Zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych, w tym związanych z matematyką. 
Diagnoza uczniów mających problemy w uczeniu się matematyki. Ocena 
dojrzałości dziecka do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. 
Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, czyli dyskalkulia. Przykłady 
narzędzi badawczych do diagnozy umiejętności matematycznych. 

Ilość godz. 8  

Cena: 40 zł 

W38 Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki. 

Istota myślenia w procesie dydaktycznym. Analiza przyczyn i sposoby 
rozwiązywania problemów na lekcjach matematyki. Charakterystyka ucznia 
zdolnego. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym. Przykłady zadań 
inspirujących ucznia do odkrywania matematyki. 

Ilość godz. 8  

Cena: 40 zł 

W39 Składaj z nami origami – pudełka, pudełeczka. 

Przydatność origami w nauczaniu matematyki. Nauka składania  pudełka 
i pudełeczka w technice origami. Wykorzystanie poznanych sposobów  
w czasie lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W40 Platforma e-learningowa Moodle w praktyce szkolnej. 

Wykorzystanie możliwości platformy Moodle w codziennej pracy nauczyciela. 
Specyfika procesu dydaktycznego w kształceniu na odległość. Kluczowe 
kompetencje e-nauczyciela. Rola i zadania e -nauczyciela. Zasady 
zachowania, komunikacji i dyskusji dydaktycznej w kształceniu na odległość. 

Ilość godz. 8  

Cena: 40 zł 

W41 Informacja zwrotna w kształceniu zawodowym. 

Określanie roli informacji zwrotnej w osiąganiu efektów kształcenia. 
Doskonalenie umiejętności  formułowania informacji zwrotnej. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W42 Egzaminy zawodowe – narzędzie, a nie cel. 

Określenie roli egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w edukacji 
uczniów. Znaczenie „rankingu” szkół zawodowych w ocenie jakości nauczania. 
Interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów jako jednego z narzędzi 
oceniania jakości edukacji. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 



W43 Warsztat pracy młodego nauczyciela 

Określenie elementów warsztatu pracy nauczyciela. Rola podstawy 
programowej w planowaniu pracy. Dokumentowanie pracy nauczyciela. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W44 Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki 

zawodu. 

Doskonalenie umiejętności planowania pracy nauczyciela przedmiotów 
zawodowych i praktycznej nauki zawodu w kontekście zmian zachodzących  
w edukacji. 

Ilość godz. 8  

Cena: 40 zł 

W45 Pytania kluczowe – jak je zadawać by motywować uczniów do nauki? 

Doskonalenie umiejętności formułowania pytań kluczowych i określanie  ich roli  
w motywowaniu uczniów do nauki. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W46 Ocenianie kształtujące w przedmiotach zawodowych i praktycznej nauki 

zawodu. 

Określenie roli oceniania i zadań nauczyciela w motywowaniu uczniów  
do nauki. Strategie oceniania kształtującego. Jak wdrażać ocenianie 
kształtujące w szkole. Przygotowanie scenariusza lekcji z elementami 
oceniania kształtującego. 

Ilość godz. 8 

Cena: 40 zł 

W47 Portfolio jako metoda pracy w kształceniu zawodowym. 

Zasady tworzenia portfolio. Wykorzystanie portfolio do realizacji efektów 
kształcenia zawartych w podstawie programowej. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W48 Organizacja pracy i strategia zarządzania czasem przez nauczyciela. 

Efektywne wykorzystanie czasu pracy i zarządzanie sobą w czasie. 
Jak wygospodarować czas wolny? Matryca Eisenhowera. Ustalanie priorytetów 
„zdążyć ze wszystkim”. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W49 Praca zespołowa nauczycieli. 

Analiza podstaw prawnych funkcjonowania zespołów nauczycielskich. 
Identyfikacja korzyści i trudności w pracy zespołowej. Określanie zadań  
i obowiązków nauczycieli pracujących w zespołach. Efekty planowania  
w kontekście realizacji zadań zespołów nauczycielskich. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W50 Diagnozowanie strategii uczenia się uczniów – teoria i praktyka. 

Rozpoznawanie strategii uczenia się uczniów. Dobór metod nauczania  
do potrzeb uczniów. Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

W51 Programy własne nauczycieli – tworzenie, wdrażanie i ewaluacja. 

Analiza przepisów prawa regulujących dopuszczanie programów do użytku  
w szkole/placówce. Zasady opracowania lub  modyfikowania  programu 
nauczania. Metody ewaluacji programu. Formułowanie opinii o programie. 

Ilość godz. 4 

Cena: 20 zł 

 
 
 
 
 
 



KONSULTACJE ZESPOŁOWE 
 
 

KZ1 Ewaluacja  i modyfikacja przedmiotowych systemów oceniania. 

Poznanie przez uczestników sposobów i  narzędzi ewaluacja PSO. Zdobycie 

umiejętności modyfikacji  PSO w aspekcie przepisów prawa oświatowego. Ilość godz. 3 

KZ2 Coaching w pracy zespołów nauczycielskich. 

Wyposażenie uczestników w podstawowe umiejętności coachingowe w  tym 

metody coachingu w pracy zespołowej. Ilość godz. 3 

KZ3 Nie bójmy się lekcji  otwartych i koleżeńskich. 

Propagowanie lekcji otwartych i koleżeńskich jako formy doskonalenia 
nauczyciela. Ilość godz. 3 

KZ4 Jak przygotować lekcję pokazową? 

Przygotowanie nauczycieli do poprowadzenia lekcji pokazowej. 
Ilość godz. 3 

KZ5 Lekcje  języka polskiego z e-podręcznikiem. 

Wymiana doświadczeń- jak wykorzystuję  e- podręcznik na zajęciach. 
Ilość godz. 3 

KZ6 Jedna lekcja, dwóch nauczycieli. Nowatorskie metody pracy. 

Poznanie  nowych metod i form   na prowadzenie  nowatorskich zajęć. 
Ilość godz. 3 

KZ7 Czy moje ocenianie jest zgodne z przepisami prawa oświatowego? 

Weryfikacja nauczycielskich  zasad oceniania z uwzględnieniem zapisów 

prawa oświatowego. Ilość godz. 3 

KZ8 Metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów humanistycznych. 

Poznanie metod aktywizujących uczniów podczas lekcji. 
Ilość godz. 3 

KZ9 Wolontariat w szkole – jak go realizować. 

Inspirowanie nauczycieli prowadzących Szkolne Koła Wolontariatu   

do podejmowania wspólnych , międzyszkolnych akcji charytatywnych. Ilość godz. 2 

KZ10 Działania szkoły na rzecz środowiska lokalnego. 

Poznanie przepisów prawa, procedur i zasad przygotowania dokumentacji. 
Ilość godz. 4 



KZ11 Przestrzeganie praw dziecka w szkole – rola i zadania dyrektora. 

Dyrektor jako szkolny rzecznik praw dziecka. Akty prawne odnoszące się  

do praw dziecka. Ilość godz. 4 

KZ12 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 

KZ13 Rola i zadania szkoły, placówek oświatowych w organizacji krajoznawstwa  
i turystyki. 

Przepisy prawne dotyczące zadań placówki oświatowej. Rodzaje i formy 

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

KZ14 Diagnoza wstępna z matematyki na każdym etapie edukacyjnym. 

Przygotowanie materiału ćwiczeniowego dla uczniów. Analiza podstawy 

programowej z matematyki. Ilość godz. 2 

KZ15 Diagnoza na półmetku (IV etap edukacyjny). 

Przygotowanie materiału ćwiczeniowego dla uczniów. Zapoznanie nauczycieli 

ze schematami oceniania.  Umiejętność określenia kierunków koniecznych 

zmian, zaplanowanie działań służących efektywnemu przygotowaniu uczniów 

do matury Ilość godz. 2 

KZ16 Co mówią dane? 

Wykorzystanie danych zawartych w różnych źródłach do opracowania analizy 
szkolnych wyników egzamin. Analiza wyników egzaminu zewnętrznego na 
podstawie raportu OKE. Wnioski z analizy wyników jako wskaźnik planowania 
pracy na lekcjach w celu poprawy efektywności nauczania. Ilość godz. 2 

KZ17 Analiza wyników z matematyki – egzaminy zewnętrzne: sprawdzian, egzamin 
gimnazjalny, matura 2015 w liceach. 

Porównanie i analiza wyników egzaminów zewnętrznych na kolejnych etapach 
edukacyjnych Ilość godz. 2 

KZ18 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 

KZ19 Ciekawe i atrakcyjne zajęcia koła matematycznego w szkole podstawowej. 

Opracowanie program koła matematycznego, tak aby zajęcia były ciekawe 
i interesujące dla uczniów. Możliwość wymiany doświadczeń i materiałów. Ilość godz. 2 

KZ20 Co i jak oceniać na lekcjach matematyki? 

Ocenianie różnych aktywności ucznia na lekcjach matematyki. Opracowanie 
kryteriów oceniania. Ilość godz. 2 



KZ21 Jak napisać plan rozwoju zawodowego? 

Planowanie rozwoju zawodowego 

-analiza SWOT własnych kompetencji 

-rozwój zawodowy a awans zawodowy 

-przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego. Ilość godz. 3 

KZ22 Zadania  opiekuna stażu. 

Przygotowanie opiekunów stażu do pełnienia swojej funkcji. 
Ilość godz. 3 

KZ23 Dokumentowanie pracy nauczyciela. 

Zasady sporządzania dokumentacji nauczyciela w świetle obowiązujących 

przepisów. Ilość godz. 2 

KZ24 PSO w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki 
zawodu. 

Doskonalenie umiejętności sporządzania PSO w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. Określanie kryteriów oceniania. Co i jak oceniać? Ilość godz. 3 

KZ25 Przygotowanie dokumentacji w awansie zawodowym nauczyciela. 

Zasady dokumentowanie awansu zawodowego. Poznanie zasad 

postępowania przed komisją kwalifikacyjną egzaminacyjną. Ilość godz. 3 

KZ26 Sojusznicy czy wrogowie? 

Jak pozyskać rodzica do współpracy?  Określanie czynników i barier 

współpracy z rodzicami. Ilość godz. 4 

KZ27 Jak uczyć uczniów uczenia się? 

Wypracowanie zasad skutecznego uczenia się. Uświadamianie znaczenia 

odpowiedzialności za efekty uczenia się. Ilość godz. 3 

KZ28 Prawo autorskie z działalność dydaktyczna nauczyciela. 

Identyfikacja prawa autorskiego w przepisach prawa. Zasady tworzenia  

i wykorzystania materiałów dydaktycznych zgodnie z przepisami prawa. 
Ilość godz. 3 

KZ29 Planowanie i ewaluacja pracy zespołów przedmiotowych. 

Zadania nauczycieli pracujących w zespołach przedmiotowych. Planowanie,  

realizacja i ewaluacja zadań zespołów  przedmiotowych. Ilość godz. 3 

KZ30 Wykorzystanie gier dydaktycznych w nauczaniu. 

Rozwijanie kreatywności uczniów poprzez zastosowanie gier dydaktycznych  

w nauczaniu. Ilość godz. 3 



KZ31 Szkolny zestaw programów nauczania – zasady tworzenia i dokumentacja. 

Analiza przepisów dotyczących dopuszczania i wdrażania i programów  

do użytku  w szkole/placówce. Jak wybrać, zmodyfikować lub  opracować 

program nauczania. Ewaluacja programu. Ilość godz. 3 

KZ32 Skuteczna prezentacja przed komisją egzaminacyjną w awansie zawodowym 
nauczyciela. 

Poznanie etapów i metod prezentacji. Sporządzanie planu prezentacji dorobku 

zawodowego. Sposoby  radzenia sobie ze stresem. 
Ilość godz. 3 

KZ33 Prawo dla nauczyciela. 

Analiza  przepisów prawa oświatowego. Prawo wewnątrzszkolne a ustawy  

i rozporządzenia dotyczące oświaty również  w aspekcie awansu zawodowego 

nauczyciela. Ilość godz. 4 

KZ34 Czynności i dokumentacja dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli. 

Określenie zadań dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli wynikających  

z przepisów prawa. Sporządzanie dokumentacji. Praca w komisji 

kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Ilość godz. 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 
 

 

S1 Uczę inaczej – sieć kreatywnych nauczycieli polonistów. 

Wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami oraz inspirowanie innych   

do twórczej aktywności. Ilość godz. 20 

S2 Nauczyciele języków obcych. 

Wymiana pomysłów, materiałów dydaktycznych. 

Doskonalenie umiejętności stosowania TIK. Ilość godz. 30 

S3 Sieć platformy wymiany doświadczeń – Tematyka spotkań opracowana  
na podstawie ankiety oczekiwań dyrektorów szkół. 

Wynikające z bieżących oczekiwań dyrektorów, oraz z zadań wskazanych  

do realizacji w polityce oświatowej państwa i JST. Ilość godz. 36 

S4 Próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym – sieć 
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. 

Przygotowanie materiału ćwiczeniowego dla uczniów. Analiza podstawy 

programowej z matematyki w kontekście zadań egzaminacyjnych. Zapoznanie 

nauczycieli ze schematami oceniania, co umożliwi zastosowanie szczegółowych 

kryteriów (takich, jakie stosują egzaminatorzy) do oceny prac uczniów.  Analiza 

wyników próbnej matury. Umiejętność określenia kierunków koniecznych zmian, 

zaplanowanie działań służących efektywnemu przygotowaniu uczniów do matury  

w 2017 r. Opracowanie materiałów dydaktycznych w celu wykorzystania ich w 

procesie przygotowania uczniów do matury w 2017 r. Ilość godz. 2 

S5 „Kształcenie w zawodach” – nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej 
nauki zawodu (sieć wsparcia). 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych i praktycznej 

nauki zawodu. Ilość godz. 16 

S6 „Na ścieżce awansu” – nauczyciele będący w trakcie stażu na kolejne stopnie 
awansu (sieć wsparcia). 

Planowanie rozwoju zawodowego i - realizacja powinności i wymagań wynikających 

z przepisów dotyczących awansu zawodowego. Realizacja zadań zawartych  

w planach rozwoju zawodowego. Sporządzanie dokumentacji (plan rozwoju, 

sprawozdanie, opisy i analizy, studium przypadku). Przygotowanie prezentacji  

na egzaminach. Ilość godz. 10 

 
 

 

 

 

 

 



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 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku poprzez 
umieszczenie zdjęć i informacji o moich sukcesach 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 we Włocławku udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku oraz że z prawa  
do uzyskania takich informacji mogę korzystać zgodnie z przepisami art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ,,o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity:    
Dz. U.  z 2014r., poz. 1182 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 
 

 

 

 

 

 
 

.........................................   
                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 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
 we Włocławku poprzez umieszczenie zdjęć i informacji o moich sukcesach 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 we Włocławku udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku 

oraz że z prawa do uzyskania takich informacji mogę korzystać zgodnie z przepisami art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ,,o ochronie danych osobowych” 
(tekst jednolity: Dz. U.  z 2014r., poz. 1182 z późn.zm.). 

 



NOTATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


