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Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  

ul. Wojska Polskiego 2B,39-300 Mielec  
tel./fax: 17 788-51-94, 17 788-51-95 e-mail: ckp@ckp.edu.pl  http://www.ckp.edu.pl 

Mielec, 9 września 2021 r. 
Rok szkolny 2021/2022 - I półrocze 

I N F O R M A T O R  N R  5 0  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 6 czerwca 2019 r. 
Poz. 1045 § 18.1) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza szkoły/placówki do korzystania ze wspomagania ich w rozwoju. 
Celem wspomagania jest podniesienie w szkole/placówce jakości kształcenia i wychowania. Wspomaganie jest 
procesem, który trwa co najmniej jeden rok szkolny i polega na udzieleniu wsparcia radzie pedagogicznej 
w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb oraz określeniu obszaru do rozwoju oraz wypracowaniu, wdrożeniu, 
monitorowaniu i poddaniu ewaluacji rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia efektywności pracy 
szkoły/placówki oświatowej. Wspomaganie obejmuje następujące etapy: 

 zgłoszenie szkoły/placówki oświatowej do wspomagania, 
 rozmowa dyrektora z przedstawicielem CKPiDN, ustalenie warunków współpracy i podpisanie umowy, 
 pomoc w wyborze obszaru do rozwoju i zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki 
 ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, 
 zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, 
 monitorowanie zaplanowanych działań, 
 wspólną ocenę efektów i opracowanie rekomendacji z realizacji zaplanowanych form wspomagania. 

W ramach wspomagania zapewnia się szkole/placówce oświatowej opiekę nauczyciela konsultanta, którego 
zadaniem jest: 

 pomoc w określeniu obszaru do rozwoju oraz zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb, 
 wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu programu wspomagania rozwoju szkoły/placówki, 
 pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia, 
 konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych i zespołowych problemów, 
 monitorowanie przebiegu wspomagania, 
 ewaluacja procesu na poszczególnych jego etapach, 
 przygotowanie raportu z realizacji wspomagania, 
 współpraca z radą pedagogiczną w określeniu rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym. 

Wsparcie szkoły przez konsultanta jest odpłatne. Zainteresowanych Dyrektorów szkół prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: 17 250 64 84. 

XI Mielecki Festiwal Nauki i Techniki. Po rocznej przerwie spowodowanej trwającą nadal pandemią COVID-
19, zdecydowaliśmy się zorganizować w nieco zmienionej formule kolejną edycję Festiwalu. Przede wszystkim 
odchodzimy od formuły gromadzenia w jednym czasie i w jednym miejscu wielu wydarzeń ze względu na 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego. Tym samym w okresie od 18 do 24 września 2021 
roku zapraszamy szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa do 
zgłaszania i realizowania własnych inicjatyw edukacyjnych, dla których wspólnym wyróżnikiem będzie 
obcowanie z nauką, która dostarcza wspaniałych emocji i daje poczucie radości z lepszego zrozumienia 
otaczającego nas świata. Inspiruje także do realizacji marzeń wedle zasady zapisanej w haśle Festiwalu, które 
brzmi: „Per aspera ad astra” czyli „Przez trudy do gwiazd”. W tym roku główne przesłania Festiwalu 
koncentrują się wokół rozbudzania wśród uczniów zainteresowań naukowo-technicznych związanych 
z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego, zrozumienia procesów wywołujących zmiany 
klimatyczne oraz promowania innowacyjnych rozwiązań w kształceniu zawodowym we współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach Festiwalu organizujemy trzydniową konferencję 
metodyczną dla nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, pedagogów, wychowawców. Zapraszamy na 
naszą stronę www do zapoznania się z poszczególnymi wydarzeniami festiwalowymi i zapisania się na nie.  
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Miło nam poinformować, że CKPiDN realizuje projekt „Świat zdalnej edukacji” w ramach projektu Ośrodka 
Rozwoju Edukacji: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań 
związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Celem działań projektowych jest podniesienie 
jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach 
i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. W ramach projektu będą 
organizowane nieodpłatne szkolenia, składające się modułów szkoleniowych. Nauczyciele biorą udział 
w dwóch stacjonarnych modułach obowiązkowych: Metodyka edukacji zdalnej (5 godz.), Zintegrowana 
platforma edukacyjna (5 godz.) i wybierają dodatkowe trzy moduły prowadzone on-line spośród 
wymienionych: 

 Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 godz.); 
 Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 godz.); 
 Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godz.); 
 Przegląd wybranych narzędzi edukacji zadanej (4 godz.); 
 Zoom (5 godz.); 
 Microsoft Teams (5 godz.); 
 Google Meet (5 godz.); 
 Multimedialne zasoby edukacyjne (3 godz.); 
 Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godz.); 
 Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 godz.). 

Na szkolenia zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych, 
integracyjnych, specjalnych i zawodowych wszystkich poziomów kształcenia w powiecie mieleckim. Przy 
zgłoszeniu całej grupy (12 – 14 osób), istnieje możliwość zorganizowania zajęć stacjonarnych w szkołach.  
W takim wypadku prosimy o kontakt telefoniczny. Więcej informacji i zapisy na naszej stronie www.ckp.edu.pl. 

 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w sieciach współpracy i samokształcenia, do których 
można się zapisać drogą mailową (a.mikula@ckp.edu.pl) – ze wskazaniem nazwy sieci, imienia, nazwiska oraz 
adresu e-mail.  

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w CKPiDN 
  

1.  Wychowanie przedszkolne - doradztwo metodyczne 

Beata Wrzesień – doradca 
metodyczny z wychowania 

przedszkolnego 
b.wrzesien@ckp.edu.pl 

2.  Język polski – doradztwo metodyczne 
Ewa Arciszewska - doradca 

metodyczny z języka polskiego 
e.arciszewska@ckp.edu.pl 

3.  Historia, WOS - doradztwo metodyczne 
Ryszarda Kryczka - doradca 
metodyczny z historii i WOS 

r.kryczka@ckp.edu.pl 

4.  Wychowanie fizyczne - doradztwo metodyczne 

Bogumiła Dziekan-Gąbka - 
doradca metodyczny 

z wychowania fizycznego 
b.gabka@ckp.edu.pl 

5.  
Zabawa w programowanie - wsparcie dla nauczycieli 

korzystających z gry edukacyjnej Scottie Go! dla nauczycieli 
korzystających z gry edukacyjnej Scottie Go! 

Anna Mikuła – specjalista 
ds. projektów edukacyjnych 

a.mikula@ckp.edu.pl  
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6.  Sieć współpracy pedagogów, psychologów i wychowawców 
szkolnych 

Anna Mikuła – specjalista 
ds. projektów edukacyjnych 

a.mikula@ckp.edu.pl 

7.  Kultura w sieci – dla nauczycieli przedmiotów artystycznych 
Anna Mikuła – specjalista 

ds. projektów edukacyjnych 
a.mikula@ckp.edu.pl 

8.  Doradztwo zawodowe w szkole 

Danuta Zdonek – specjalista 
ds. organizacji kształcenia 

nauczycieli, doradca zawodowy 
d.zdonek@ckp.edu.pl  

9.  Ocenianie kształtujące w pracy kreatywnego nauczyciela 

Danuta Zdonek – specjalista 
ds. organizacji kształcenia 

nauczycieli 
d.zdonek@ckp.edu.pl  

W partnerstwie z przedsiębiorstwami realizujemy projekt „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” 
(RPO WP, Działanie 9.4) dla trzech szkół zawodowych: ZSE w Mielcu, ZST w Mielcu i ZS im. Prof. 
J. Groszkowskiego w Mielcu. Wsparciem w projekcie objęci są uczniowie i nauczyciele przedmiotów 
zawodowych z klas: technik informatyk (ZST), technik elektryk, technik elektronik (ZS), technik logistyk (ZSE). 
Działania przewidziane w projekcie to: doposażenie pracowni szkolnych, staże zawodowe 
w przedsiębiorstwach dla uczniów i nauczycieli, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów, współpraca z otoczeniem społeczno-
gospodarczym. W ramach projektu prowadzona jest sieć współpracy i samokształcenia „TIK i e-learning 
w szkolnictwie zawodowym”. 

 

 Od lutego 2015 roku przy CKPiDN działa Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”, 
której zadaniem jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz konkretnych umiejętności technicznych – 
związanych głównie z przemysłowym charakterem naszego miasta, a także przygotowanie uczniów do 
przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia. Zajęcia dla uczniów są organizowane w Regionalnym Centrum 
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. 
Poprzez organizację zajęć prowadzonych w systemie pozaszkolnym chcemy nie tylko przygotować uczniów do 
udziału w konkursach organizowanych na terenie kraju, ale przede wszystkim pokazać młodym ludziom, że 
obcowanie ze światem nauki i techniki stanowi niezapomnianą przygodę, która przygotuje uczniów do 
przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia. 
Rekrutacja do Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych LEONARDO działającej przy Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B prowadzona jest na 
początku roku szkolnego. Akademia LEONARDO zwraca szczególną uwagę na umożliwienie dzieciom 
i młodzieży rozwoju swoich zainteresowań i pasji, co może stać się początkiem ukierunkowania wyborów 
przyszłości zawodowej. Zajęcia Akademii to nieprzerwanie modelarstwo lotnicze i kosmiczne na różnych 
poziomach zaawansowania, a także szeroko rozumiana robotyka i programowanie – od grup początkujących 
gdzie dzieci poznają tajniki programowania przez zabawę, po grupy przygotowujące uczestników do udziału 
w różnych konkursach. 
Więcej informacji: Barbara Rusin, e-mail: b.rusin@ckp.edu.pl  tel.: 17 250 64 88 

Studia podyplomowe – placówka prowadzi rekrutację na studia podyplomowe we współpracy: 

- z Tarnowską Szkołą Wyższą na kierunki (zajęcia w systemie mieszanym: zdalnie i stacjonarnie): 
 Przygotowanie pedagogiczne;  
 Neurologopedia; 
 Bibliotekoznawstwo; 
 Dydaktyka nauczania języka angielskiego (klasy IV-VIII SP); 
 Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego; 
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 Pedagogika specjalna w trzech specjalnościach (oligofrenopedagogika, autyzm, pedagogika 
terapeutyczna). 

- Podkarpackim Towarzystwem Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” w Krośnie - zdalnie. 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo odpowiedniej szkoły wyższej, stanowiące 
potwierdzenie spełnienia kryteriów zaliczenia i ukończenia studiów z nadaniem odpowiednich kwalifikacji.  
Więcej informacji i zapisy na stronie: www.ckp.edu.pl zakładka: Nauczyciele/Studia podyplomowe lub pod 
numerami telefonu: 17 250 64 83/4.  

Zapraszamy do zachęcenia uczniów do udziału w konkursie technicznym im. Jefreya Pino organizowanym 
przez Polskie Zakłady Lotnicze i CKPiDN w Mielcu. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń i uczennica 
z terenu Powiatu Mieleckiego (zamieszkujący lub uczący się), który ukończył 12 rok życia.  Zadaniem 
przewodnim konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań 
technicznych lub w formie modelu (makiety) prezentującego rozwiązanie techniczne lub pomocy edukacyjnej 
wraz z opisem działania i zastosowania.  

 W ramach pracy doradców metodycznych zapraszamy uczniów z nauczycielami na spotkanie literackie do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu w dniu 23 listopada 2021 r. na 
tzw. Dzień Literacki. Celem przedsięwzięcia jest pokazanie możliwości wykorzystania twórczości innych 
i twórczości własnej uczniów do wieloaspektowego rozwoju. Nauczyciele znajdą ciekawe inspiracje, 
a uczniowie przeżyją nietypowe spotkanie z kulturą literacką tworzoną przez uznanych artystów i zwykłych 
śmiertelników, którym do sławy i rozgłosu jeszcze daleko. Dzień Literacki obejmuje dwie grupy wiekowe: 

 Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu mieleckiego. W 
programie: prezentacja dorobku artystycznego p. Sylwii Bacewicz, wysłuchanie fragmentów nagrania 
Bajki o śmieciach, której autorami są mieleckie przedszkolaki. Spotkania autorskie z uczniami twórcami 
książeczek literackich. Spotkanie zostanie wzbogacone wystawą prac uczniów dotyczących 
propagowania wśród nich czytelnictwa.  

 Godz.: 9.00 – 10.00. 
 Uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych z terenu powiatu mieleckiego. W programie: prezentacja 

wybranych utworów Kazimierza Wierzyńskiego i Haliny Konopackiej, prezentacja prac literackich 
propagujących czytelnictwo wśród uczniów, zaprezentowanie własnej twórczości uczniowskiej.  

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania się na spotkanie zostaną opublikowane w aktualnościach na 
stronie internetowej CKPiDN. 
Godz.: 11.00 – 12.00. 

Doradcy metodyczni zapraszają na lekcje otwarte prezentujące innowacyjne podejście do nauczania. Ich 
harmonogram i tematyka ukażą się jako oddzielna informacja opublikowana w aktualnościach na stronie 
internetowej CKPiDN w Mielcu. Przed planowanym terminem zajęć należy skontaktować się z doradcą 
metodycznym. Podobnie jak w ubiegłym roku doradcy metodyczni będą również kontynuować uczestnictwo 
w projekcie „Zaproś mnie na swoją lekcję”. Możliwych jest kilka form realizacji tego projektu: obustronnie on-
line, on-line z jednej strony (nauczyciela lub doradcy), w formie tradycyjnej. Doradcy metodyczni mogą 
również uczestniczyć jako obserwatorzy w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli ubiegających się o kolejny 
stopień awansu zawodowego. W takim przypadku prosimy o indywidualne kontakty z doradcą metodycznym. 
Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia i w sieciach współpracy 
i samodoskonalenia oraz do zapoznawania się udostępnianymi materiałami i aktualizowaną ofertą edukacyjną 
doradców metodycznych na stronie placówki: www.ckpidn/Dla nauczycieli/Doradztwo metodyczne. 
 
Doradcy metodyczni zapraszają na swoją stronę www na stronie CKPiDN/Dla nauczycieli/Doradztwo 
metodyczne.  
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Wybrane Szkolenia planowane na I półrocze roku szkolnego 2021/2022 

Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

1. 

Wrześniowa konferencja 
metodyczna: 
„Każdy uczeń ma talent – 
szkoła jako miejsce 
odkrywania i rozwijania 
uzdolnień uczniów” 

2 konferencja 
(nieodpłatnie) 

21 IX 2021 r. 
godz. 14.30  

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

Samorządowego 
Centrum Kultury 

w Mielcu 
ul. Kusocińskiego 2 

Bogusław Krata 
doradca zawodowy 

Tomasz Madej 
Stowarzyszenie 

Ekoskop 
Rzeszów 

doradcy metodyczni  
z CKPiDN w Mielcu 

2. 

Wrześniowa konferencja 
metodyczna: 
„Zdrowy uczeń w zdrowym 
środowisku” 

2 konferencja 
(nieodpłatnie) 

22 IX 2021 r. 
godz. 15.00 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

Samorządowego 
Centrum Kultury 

w Mielcu 
ul. Kusocińskiego 2 

Mirosław Ruszała 
Stowarzyszenie 

Ekoskop 
Rzeszów 

dr Barbara Wolny 
Podkarpacki Zespół 

Placówek 
Wojewódzkich 

Podkarpackie Centrum 
Edukacji Nauczycieli  

w Rzeszowie 
doradcy metodyczni  
z CKPiDN w Mielcu 

3. 

Wrześniowa konferencja 
metodyczna: 
„Zdrowy przedszkolak 
w zdrowym środowisku” 

2 konferencja 
(nieodpłatnie) 

23 IX 2021 r.  
godz. 15.00 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

Samorządowego 
Centrum Kultury 

w Mielcu 
ul. Kusocińskiego 2 

Agnieszka Garncarz 
Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami 

Urząd Miasta  
w Mielcu  

dr Barbara Wolny 
Podkarpacki Zespół 

Placówek 
Wojewódzkich 

Podkarpackie Centrum 
Edukacji Nauczycieli  

w Rzeszowie 
doradcy metodyczni  
z CKPiDN w Mielcu 

4. 

Organizacja pracy nauczyciela 
wychowania fizycznego 
(program nauczania, plany 
pracy) 

2 
warsztaty 
  on-line 

(nieodpłatnie) 

5 X 2021 r. 
godz. 17.30 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka 

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

5. 

Schematy widocznego 
myślenia – przykłady 
zastosowania na języku 
polskim 

2 
seminarium 

on-line 
(nieodpłatnie) 

12 X 2021 r. 
godz. 16.00 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 
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Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

6. 

Narzędzia pracy w doradztwie 
zawodowym, mające 
zastosowanie w szkole 
branżowej 

2 
seminarium 

on-line 
(nieodpłatnie) 

26 X 2021 r. 
godz. 16.30 

Sławomir Wiktor 
doradca zawodowy 

Młodzieżowe  
Centrum Kariery 

Dębica 

7. 

Argumentowanie 
i wnioskowanie – kolejny krok 
na drodze umiejętności 
językowych uczniów 

2 
seminarium  

on-line 
 (nieodpłatnie) 

16 XI 2021 r. 
godz.16.00 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

8. 

Dzień Literacki dla uczniów 
i nauczycieli – informacje 
szczegółowe w części 
opisowej niniejszego 
Informatora 

1 
spotkanie 
literackie 

(nieodpłatnie) 

23 XI 2021 r. 
godz. 9.00-10.00 

dla przedszkolaków 
i ucz. klas I-III SP 

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

Samorządowego 
Centrum Kultury 

w Mielcu 
ul. Kusocińskiego 2 

Ewa Arciszewska 
Bogumiła  

Dziekan-Gąbka 
Ryszarda Kryczka 
Beata Wrzesień  

doradcy metodyczni  
z CKPiDN w Mielcu  

9. 

Dzień Literacki dla uczniów 
i nauczycieli – informacje 
szczegółowe w części 
opisowej niniejszego 
Informatora 

1 
spotkanie 
literackie 

(nieodpłatnie) 

23 XI 2021 r.  
godz. 11.00–12.00 
dla uczniów klas  

IV- VIII SP 
Miejska Biblioteka 

Publiczna 
Samorządowego 
Centrum Kultury 

w Mielcu 
ul. Kusocińskiego 2 

Ewa Arciszewska 
Bogumiła  

Dziekan-Gąbka 
Ryszarda Kryczka 
Beata Wrzesień  

doradcy metodyczni  
z CKPiDN w Mielcu  

10. 
„Wybitni – mało znani” - czyli 
pomysł na działanie 
innowacyjne 

2 
seminarium  

on-line 
(nieodpłatnie) 

30 XI 2021 r. 
godz. 17.00 

Trener zostanie 
wyłoniony 

w procedurze PZP 

11. 

Gry i zabawy wprowadzające 
do gier zespołowych: 
-piłka ręczna 
-koszykówka 
-piłka nożna 

2 warsztaty 
(nieodpłatnie) 

XI 2021 r. 
I 2022 r. 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka 

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

12. 

Propozycje opracowania 
lektury obowiązkowej 
w klasach szkoły 
podstawowej 

2 
warsztaty 

on-line 
(nieodpłatnie) 

11 I 2022 r. 
godz. 16.00 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

13. Harmonia ciała i umysłu 
nauczycieli i uczniów 3 konferencja 

(nieodpłatnie) 
Listopad/grudzień 

2021 

Trener zostanie 
wyłoniony 

w procedurze PZP 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną ze strony placówki www.ckp.edu.pl zakładka: Dla nauczycieli 
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Propozycje szkoleń rad pedagogicznych realizowanych stacjonarnie lub on-line 

Lp. Doradca Proponowana tematyka 

1. 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny  
z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 
 
e.arciszewska@ckp.edu.pl 
 
 
 

Temat 1. 
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – wnioski i działania zmierzające 
do poprawy efektów kształcenia (2x60 min.) 
Temat 2. 
Modyfikacje działań nauczycielskich na podstawie diagnozy umiejętności 
uczniów dokonanej w oparciu o analizę egzaminów, wyników kształcenia 
(2x60 min.) 
Temat 3. 
Budowanie relacji z uczniem – drogą do ich wszechstronnego rozwoju  
(2x60 min.) 

2. Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 
z wychowania 
przedszkolnego  z CKPiDN 
w Mielcu 
 
b.wrzesien@ckp.edu.pl  
 

Temat 1. 
Radzenie sobie ze stresem w życiu zawodowym i osobistym (2x60 min.) 
Temat 2. 
Dokumentacja nauczyciela przedszkola, praktyczne przykłady rozwiązań 
(2x60 min.) 
Temat 3. 
Moje emocje, twoje emocje, nasze emocje – rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej (2x60 min.) 
Temat 4. 
Kodowanie i programowanie w przedszkolu (2x60 min.) 
Temat 5. 
Wychowywać to kochać i wymagać (2x60 min.) 

3. 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 
z historii i WOS z CKPiDN 
w Mielcu 
 
r.kryczka@ckp.edu.pl 

Temat 1: 
Monitorowanie i ewaluacja kompetencji kluczowych uczniów w szkole  
(2x60 min) 
Temat 2: 
Radzenie sobie ze stresem w życiu osobistym i zawodowym (2x60 min.) 
Temat 3: Moje emocje, twoje emocje, nasze emocje – rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej (2x60 min.) 
Temat 4: 
Kreatywne i krytyczne myślenie, jako wyznacznik szkoły XXI wieku  
(2x60 min.) 

4. 

Bogumiła Dziekan-Gąbka 
doradca metodyczny 
z wychowania fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 
 
b.gabka@ckp.edu.pl 

Temat 1:  
Inwestycja w siebie: promocja zdrowia: proste, skuteczne ćwiczenia 
fizyczne, aktywizacyjne, ćwiczenia relaksacyjne i techniki oddechowe, 
ćwiczenia poprawiające komfort życia i poprawiające samopoczucie 
(120 min.) 
Temat 2:  
Szkolny projekt edukacyjny interdyscyplinarny:  
-wychowanie fizyczne z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, 
-wychowanie fizyczne z przedmiotami językowymi, humanistycznymi  
(2x90 min.) 

Aby zamówić szkolenie rady pedagogicznej prosimy o kontakt mailowy z doradcą metodycznym lub wysłanie pisma-
zamówienia do CKPiDN. Szkolenia prowadzone przez doradców metodycznych są jest bezpłatne. Szkoła ponosi jedynie 
koszty delegacji zaproszonego doradcy. Delegację dla DM wystawia CKPiDN, koszty delegacji ponosi szkoła zapraszająca 
DM. 
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Harmonogram konsultacji indywidulanych od września 2021 do stycznia 2022 

Przedmiot, 
doradca metodyczny Dzień Godzina Miejsce konsultacji 

Język polski 
Ewa Arciszewska 

e.arciszewska@ckp.edu.pl 
 

wrzesień: 
7, 28 

 
październik: 

5, 19 
 

listopad: 
2, 16 

 
grudzień: 

7, 21 
 

styczeń 
2022 
4, 18 

14.00 – 16.00 

Konsultacje stacjonarne  
w CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B,  

mailowe 
lub  

on-line za pomocą programu Microsoft Teams 

Historia i wos 
Ryszarda Kryczka 

r.kryczka@ckp.edu.pl 
 

Wychowanie fizyczne 
Bogumiła Dziekan-Gąbka 

b.gabka@ckp.edu.pl 
 

Wychowanie 
przedszkolne 

Beata Wrzesień 
b.wrzesien@ckp.edu.pl 

 

Przed planowanymi konsultacjami prosimy zgłosić swoje uczestnictwo mailem do doradcy metodycznego
           

Zapraszamy 


