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godzin 
 

Prowadzący 

 
Termin szkolenia  

 
Cena

1
 

/zł/ 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 

1.  Nowa podstawa programowa                                 
z wychowania przedszkolnego   

Warsztaty dotyczące budowania 
programów nauczania  

Nauczyciele wychowania 
przedszkolnego   

4 Janina 
Huterska  

Wrzesień 2017 80  

2.  Nowa podstawa programowa fizyki                     
w szkole podstawowej   

Warsztaty dotyczące budowania 
programów nauczania  

Nauczyciele fizyki szkół 
podstawowych 

4 Zdzisław  
Zarzycki  

Wrzesień 2017 80 

3.  Nowa podstawa programowa z matematyki 
w szkole ponadgimnazjalnej2  

Warsztaty dotyczące budowania 
programów nauczania  

Nauczyciele matematyki 
szkół ponadgimnazjalnych  

4 Cezary 
Czernatowicz 

Wrzesień 2017 0 

4.  Budowanie programów nauczania                          

w szkolnictwie zawodowym2 
Warsztaty dotyczące budowania 
programów nauczania 

Nauczyciele przedmiotów 
zawodowych szkół 
ponadgimnazjalnych  

4 Grażyna 
Uhman   

Październik 
2017 

0 

5.  Nowa podstawa programowa 
wychowania fizycznego  

Konferencja dla nauczycieli 
wychowania fizycznego  

Nauczyciele Wychowania 
Fizycznego 

2 Tomasz 
Markowski 
Ryszard 
Posacki  

Październik 2017  0 

6.  Nowa podstawa – nowe wyzwania. 
Warsztaty dla nauczycieli matematyki szkół 
podstawowych. 

 Zmiany w zakresie treści, celów i metod nauczania 
wprowadzone przez nową podstawę programową. 

 Nauczanie matematyki w klasie VII w latach 2017/18, 
2018/19 i 2019/20. 

 Metodyka nauczania materiału, który nie występował 
w dotychczasowej podstawie programowej. 

 Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do 
egzaminu ósmoklasisty. 

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi 
uczestników i będą miały na celu wypracowanie 
konkretnych stanowisk i dokumentów przydatnych w 
nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. 

Nauczyciele matematyki 
szkół podstawowych  

4 Jerzy 
Janowicz 

27.09.2017 
 
godz. 15:00 
ul. Ogrodowa 7 

80 

 Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej 

7.  Konferencja międzypowiatowa „Media 
w oświacie”2 

Konferencja poświęcona 
wykorzystywaniu w pracy dydaktycznej 
najnowocześniejszych technik 
multimedialnych  

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół  

4 C.Rudyk, 
przedstawiciele 
firm multimedia-
nych  

Marzec 2018  0/30 

8.  Sieć współpracy nauczycieli matematyki 
powiatu bolesławieckiego2 

Diagnoza potrzeb, cykliczne spotkania 
co dwa miesiące 

Nauczyciele matematyki 
Powiatu Bolesławieckiego  

 Cezary 
Czernatowicz 
Maria Subik  

IX 2017- V 2018 0/50 

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych 

9.  Warsztaty dla pedagogów szkół 
powiatu bolesławieckiego  „Certyfikat 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni”2  
 

Stworzenie Szkolnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Internecie 

Zainteresowani 
nauczyciele 

6 prof. Józef 
Bednarek,             
dr Anna 
Andrzejewska 

X 2017 0/250 

10.  „Bezpieczni w cyberprzestrzeni”2 Multimedialna Rada Pedagogiczna z 
udziałem rodziców  

Rady pedagogiczne 
wszystkich typów szkół  

6 prof. dr hab. 
Józef 
Bednarek ,dr 
Anna 
Andrzejewska  

Październik 2017  2000 

11.  Opracowanie szkolnego certyfikatu 
bezpieczeństwa2 

 

Zespół pedagogów szkół 
poandgimnazjalnych  

Zainteresowani 
nauczyciele 

6 prof. Józef 
Bednarek,             
dr Anna 
Andrzejewska 

X 2017 0 

12.  Przeprowadzenie diagnozy uczniów 
powiatu bolesławieckiego – „Bezpieczni 
w Internecie”2 

Badania uczniów szkół powiatu 
bolesławieckiego dotyczące 
bezpieczeństwa uczniów w Internecie. 
Przygotowanie raportu ogólnego z badań 
oraz raportów dla poszczególnych szkół   

Zainteresowane szkoły  20 PCEiKK  przy 
pomocy 
specjalistów 
Poradni 
Psychologiczno 
Pedagogicznej   

III 2018 Na 
zlecenie 
szkoły 

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek 

13.  Przygotowanie aplikacji  wniosku 
finansowanego ze środków UE  

RPO WD lub projekty MEN- Doradztwo 
zawodowe w szkołach powiatu 
bolesławieckiego  

Zainteresowane szkoły   Cezariusz 
Rudyk  

IX-XII 2017 Na 
zlecenie 
szkoły 

14.  Kierunki kształcenia uczniów w zawodach  
a oczekiwania pracodawców.  
Konferencja międzypowiatowa 
(Bolesławiec-Lubań – Lwówek Śląski)                          
z udziałem  szkół zawodowych .2 

 

Prezentacja badań w zakresie trafności 
wyboru szkoły przez uczniów.  Rola 
doradców zawodowych przy wyborze 
ścieżki zawodowej uczniów  

Szkoły zawodowe  4 PCEiKK 
Cezariusz 
Rudyk  

Kwiecień 2018  

mailto:pceikk@op.pl
http://www.pceikk.pl/
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Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły 

15.  Konferencja międzypowiatowa 
„Program Profilaktyczno –
Wychowawczy a praktyka szkolna”2 

Konferencja  dla nauczycieli szkół 
powiatu bolesławieckiego i powiatów 
ościennych  

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

4 prof. J.Pyżalski, 
prof. dr hab. 
J.Bednarek, dr 
A.Andrzejewska 
dr M.Szymański  

Marzec  2018  0/90 

16.  Rola rodziców w tworzeniu programów 
wychowawczych szkoły2 

Warsztaty dla nauczycieli  Nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

6 dr Anna 
Andrzejewska  

Październik 2017 0/230 

17.  Budowanie programów profilaktyczno 
– wychowawczych  szkoły 

Szkolenie dla nauczycieli i 
wychowawców szkół podstawowych  

Nauczyciele szkół 
podstawowych , Rady 
Pedagogiczne  

4 Janina 
 Huterska  

Wrzesień / 
Październik 2017  

70 

18.  Programy profilaktyczno –wychowawcze 
w szkołach podstawowych i gimnazjach2 

Konsultacje dla nauczycieli i szkół – ekspert 
MEN   

Nauczyciele szkół 
podstawowych i 
gimnazjalnych  

12 dr Wiesław 
Poleszczak 

Lublin 

Listopad 2017 Na 
zlecenie 
szkoły 

19.  Wychowawcza rola szkoły                          
z uwzględnieniem ścisłej współpracy               
z rodzicami2 

Szkolenie dla nauczycieli w formie 
połączonych rad pedagogicznych  

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

4 prof. Jacek 
Pyżalski  

Marzec 2018  Na 
zlecenie 
szkoły 

20.  Wychowanie w szkole w kontekście 
relacji rówieśniczych2 

Szkolenie dla nauczycieli w formie 
połączonych rad pedagogicznych 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

4 Tomasz 
Bilicki  

Marzec 2018 Na 
zlecenie 
szkoły 

21.  Jak być dobrym wychowawcą? 
Kształtowanie kompetencji wychowawcy 
klasy2 

Kompetencje i zadania współczesnego 
wychowawcy. Radzenie sobie z emocjami 
ucznia. Zachęcanie do współpracy. 

Zainteresowani nauczyciele 8 Janina 
Huterska 

Grudzień 2018 0/80 

SIECI WSPÓŁPRACY DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH    

22.  FORUM DYREKTORÓW2 Sieć współpracy dyrektorów szkół i 
placówek powiatu bolesławieckiego. 

Dyrektorzy szkół i placówek  Cezariusz 
Rudyk 

IX 2017  

23.  Grupa superwizyjna pedagogów                            
i wychowawców2 

Sieć współpracy wychowawców i 
pedagogów powiatu bolesławieckiego 

Wychowawcy, pedagodzy  Anna 
Rembacz-
Burniak   

IX 2017  

24.  Sieć bibliotekarzy powiatu 
bolesławieckiego2 

Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy 
powiatu bolesławieckiego 

Nauczyciele bibliotekarze 
powiatu bolesławieckiego  

 Romualda 
Terlecka  

IX 2017  

25.  Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów 
zawodowych2  

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów 
zawodowych powiatu bolesławieckiego 

Zainteresowani 
nauczyciele 

 
 

 

Laura-Słocka 
Przydróżna   

IX 2017  

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI    
26.  Kurs metodyki  Monessori dla 

pedagogów 
Podstawy metodyki Marii Monessori , 
kurs wprowadzający  

Zainteresowani nauczyciele 8 Beata 
Lubuska-
Ogórek 

Październik 2017  150 

27.  Ewaluacja programu nauczania do zawodu2 Szkolenie pozwoli wypracować zarys 
modelu ewaluacji programu nauczania do 
zawodu i przybliży wykorzystanie narzędzi 
do tego celu 

Zainteresowani nauczyciele 3 Grażyna 
Uhman Zielona 

Góra 

Maj 2018 0 

28.  Wykorzystanie badań i analiz oraz wyników 
kształcenia do poprawy jakości pracy 
szkoły2 

W ramach szkolenia będzie 
zaprezentowana gama źródeł badań i 
analiz, a także odbędzie się dyskusja nad 
sposobami ich wykorzystania do poprawy 
jakości pracy szkoły – m.in. trafności oferty 
edukacyjnej. 

Zainteresowani nauczyciele 12 Grażyna 
Uhman Zielona 

Góra 

Grudzień 2017 120 

29.  Metody aktywizujące do twórczej pracy w 
zespołach2 

Celem szkolenia jest przybliżenie koncepcji 
łączenia kształcenia z wykorzystaniem 
metod aktywizujących z twórczym 
rozwiązywaniem problemów i pracą w 
zespołach.  

Zainteresowani nauczyciele  16 Grażyna 
Uhman Zielona 

Góra 

Październik 2017 160 

30.  Neurodydaktyka  w szkole2  Celem szkolenie jest upowszechnienie 
wiedzy na temat różnych stylów uczenia się 
oraz umożliwienie nauczycielom 
swobodnego poruszania się w problematyce 
diagnostyki edukacyjnej.  

Zainteresowani nauczyciele 8 DR MAREK 
KACZMARZYK 

Styczeń 2018 150 

31.  Tutoring jako metoda pracy pedagogicznej2         Tutoring wychowawczo-rozwojowy w 
szkole ponadgimnazjalnej 

Szkolenia rad pedagogicznych 4 Instytut 
Tutoringu 

Szkolnego we 
Wrocławiu 

Cały rok 1800 

32.  Coaching w pracy nauczyciela Demonstracja metody coachingu;  wybrane 
narzędzia pracy coacha oraz możliwości ich 
wykorzystania w pracy 
nauczyciela; ćwiczenie umiejętności 
zadawania pytań, słuchania, 
odzwierciedlania i wspierania, budowania 
mapy dążeń oraz pola zasobów i struktury. 

Zainteresowani nauczyciele 
szkół podstawowych i 

gimnazjalnych  

8 Agnieszka 
Szwed  

Styczeń 2018 90 

33.  Ocenianie wspierające Celem szkolenia jest zapoznanie 
uczestników z istotą oceniania 
wspierającego w dydaktyce i wychowaniu, 
wskazanie różnic między ocenianiem 
wspierającym, a sumującym. 

Zainteresowani nauczyciele 8 EDUKOMPETEN
CJE Warszawa 

Marzec 2018 130 

34.  Innowacje i eksperymenty  
jako programy rozwojowe szkoły2 

Wyposażenie uczestników w podstawową 
wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia 
innowacji i eksperymentów.  

Zainteresowani nauczyciele 15 EDUKOMPETEN
CJE Warszawa 

Luty 2018 0/190 

35.  Jak efektywnie uczyć  
i angażować uczniów? Podejmowanie 
działań zwiększających efekty kształcenia2 

Zrozumienie funkcjonowania mózgu 
człowieka i możliwości jego rozwoju 
stanowi klucz do efektywnego uczenia się.  
 

Zainteresowani nauczyciele 8 EDUKOMPETENC
JE Warszawa 

Luty 2018 0/100 

mailto:pceikk@op.pl
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1  

Cena zawiera obowiązującą stawkę VAT 
2  

Szkolenie bezpłatne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych  

 
 

 

  

 

 

 

36.  Przeciwdziałanie agresji w szkole Cel szkolenia: Wyposażenie nauczycieli w 
konkretną wiedzę, umiejętności oraz 
narzędzia, które pozwolą im przeciwdziałać 
występowaniu zachowań agresywnych 
wśród młodzieży szkolnej.  

Zainteresowani nauczyciele 8 EDUKOMPETENC
JE Warszawa 

Listopad 2018 0/100 

37.  Szybka nauka – Czym są i jak działają 
techniki pamięciowe (mnemotechniki)2 

Skojarzenia: łączenie nowych informacji z 
już zapamiętanymi. Porządkowanie i 
grupowanie: według przyjętych zasad, np. 
podobieństwa znaczeniowego, formalnego, 
fonetycznego stosowanie praw 
zapamiętywania: wykorzystanie obu półkul 
mózgowych i ich potencjału 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

8 Marek 
Szurawski  

Grudzień 2017 0/190 

38.  Sposoby motywowania uczniów. Jak      
i dlaczego uniknąć kar  
i nagród - praca w oparciu  o metodę 
Porozumienia bez przemocy (NVC) 
Marshalla B. Rosenberga2 

„Co mnie motywuje do nauki?” – źródła 
motywacji ucznia. Kary i nagrody – bilans 
zysków i strat. Usłyszeć potrzeby – 
alternatywny sposób na motywowanie w 
oparciu o Porozumienie bez przemocy – 
podstawowe założenia.  
Jak praktykować NVC w pracy i poza nią? 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

4 EDUKOMPETENC
JE Warszawa 

Grudzień 2017 0/80 

39.  Odpowiedzialność nauczycieli i kadry 
kierowniczej wobec zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem dzieci           
i młodzieży.2 

Praktyczne aspekty zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 
placówkach oświatowych. Odpowiedzialność 
nauczycieli za bezpieczeństwo  Interpretacja 
prawa i orzecznictwa sądowego  w sytuacjach 
wystąpienia zagrożeń. Wzory pism i tworzenie 
dokumentacji przez  wychowawców i 
nauczycieli. 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

6 dr Robert 
Mangold  

Listopad 2017 0/120 

40.  Analiza projektów  rozporządzeń MEN2 Warsztaty dla dyrektorów i wicedyrektorów 
szkół  

Sieć współpracy dyrektorów 
powiatu bolesławieckiego  

 Cezariusz 
Rudyk  
Ewa Drozd  

IX 2017 – IV 2018  

41.  Zmiany w prawie oświatowym2 Analiza i interpretacja zmian w prawie 
oświatowym  

Pracownicy administracyjni , 
dyrektorzy szkół 

8 Wanda 
Derska  

Listopad 2017 0/230 

42.  Kadry w oświacie2 Analiza i interpretacja zmian w prawie 
oświatowym w zakresie prowadzenia 
dokumentacji kadrowej 

Pracownicy administracyjni , 
dyrektorzy szkół 

8 Wanda 
Derska  

Kwiecień 2018 0/230 

43.  Emisja i higiena pracy głosem2 Budowa aparatu głosowego. Rola 
prawidłowego oddychania podczas mówienia. 
Higiena pracy głosem. Zagrożenia wynikające z 
niewłaściwego posługiwania się głosem – jak 
temu zapobiec? Symptomy często spotykanych 
chorób głosu.  

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół, Rady 
Pedagogiczne 

12 Aleksandra 
Sozańska-
Kut 

Listopad 2017 0/150 

44.  Kurs kierowników wycieczek szkolnych Przepisy oświatowe dotyczące organizowania przez 
szkoły i przedszkola krajoznawstwa i turystyki. 
Podstawowe pojęcia turystyczne przydatne w 
turystyce szkolnej. Dokumenty wycieczki i zasady ich 
wypełniania. Ustawa o usługach turystycznych a 
wycieczki szkolne. Wycieczka szkolna klientem biura 
turystycznego. Wycieczki turystyki kwalifikowanej. 
Zielone szkoły. Wycieczki zagraniczne. Zasady 
poruszania się grup wycieczkowych po terenach 
chronionych. 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

17 Roman 
Binkiewicz  

Październik 2017  150 

45.  SIO po zmianach2 Analiza przepisów związanych z 
wprowadzeniem zmian w SIO  

Pracownicy administracyjni 
szkół. Dyrektorzy szkół  

8 Małgorzata 
Jagiełło  

9 listopada 2017 210 

46.  Zasady wprowadzania mian w statutach 
szkoły  

1. Wymogi prawne tworzenia podstawowej 
dokumentacji szkolno-przedszkolnej. 
2. Statuty szkół od 1 września 2017 r.  
3. Elementy zapisów statutowych  
4. Nowe zadania w zapisach statutowych. 
5. Kontrole i nadzór statutów- kompetencje i 
uprawnienia organów nadzorczych. 
6. Oddziaływanie statutów na pracę szkoły. 

Nauczyciele, dyrektorzy 
szkół i placówek  

8 Elżbieta 
Rabenda  

Październik 2017 180 

47.  Awans zawodowy nauczyciela2 Konsultacje dla nauczycieli stażystów, 
kontraktowych i mianowanych  

Zainteresowani 
nauczyciele 

1 Maria Subik, 
Janina 
Huterska  

IX 2017- V 2018 100 

48.  Konsultacje metodyczne dla 
nauczycieli2 

Metody i formy pracy, praca z uczniem słabym  
i zdolnym  

Zainteresowani 
nauczyciele 

1 Maria Subik, 
Janina 
Huterska  

IX 2017- V 2018 100 

Uwaga : zgłoszenia na kursy i szkolenia w 2017 roku przyjmujemy do 25 września 2017 r.  
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