
 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI W KLUCZBORKU 

PLACÓWKA AKREDYTOWANA 
 

46-200 KLUCZBORK     ul. Mickiewicza 10   tel./fax  77 418-72-49 
www.podnkluczbork.pl   e-mail: podn.kluczbork@wp.pl; podn@powiatkluczborski.pl 

 

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA W LISTOPADZIE 2022 r. 
 

 
CHEMIA 

 
07.11.2022 r. godz. 16:00 

Zaplecze metodyczne do nauczania chemii dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 
propozycje wydawnicze. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli 
Zapisy do 06.11.2022 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.  

 
seminarium 

Alicja  
Wojtaszczyk  

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

 
MATEMATYKA 

 
07.11.2022 r. godz. 18:00 

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2023 
Zapisy do 5.11.2022 r.na adres e-mail: a.grabas@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. 
Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przesłany link na podany adres e-mail 

 
seminarium 

Agnieszka  
Grabas 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
 wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
09.11.2022 r. godz. 9:00-11:35 

Edukacja angażująca 
Zapisy do 06.11.2022 r. na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. 

zajęcia  
otwarte 

Zofia 
Wietrzyk 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z OI w Kluczborku,  
ul. Konopnickiej 17, s.3 

JĘZYK  
POLSKI 

  
10.11.2022 r. godz. 13:00 

„To nie była bajka…” - Święto Niepodległości na scenie 
Zapisy do 08.11.2022 r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. 

lekcja otwarta 
klasa V 

Barbara 
Marchewa 

PSP nr 5 z OI w Kluczborku, 
ul.  Konopnickiej 17 (sala gimnastyczna) 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
14.11.2022 r. godz. 16:30 

Ocenianie uczniów  w edukacji wczesnoszkolnej 
Zapisy do 10.11.2022 r. na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. 
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Zofia 
Wietrzyk 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 

 
15.11.2022 r. godz. 16:00 

Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczących się 

Zapisy do 14.11.2022 r.  na adres e-mail: d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed szkoleniem nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail 

 
seminarium 

Dorota  
Błaszkiewicz 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem  
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NAUCZYCIELE 
BIBLIOTEKARZE, 
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 

15.11.2022 r. godz. 12:00 

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom 
i uczniom poprzez realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025 Priorytet 3 – podsumowanie programu i ostateczny wzór wniosku 
Zapisy do 14.11.2022 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.  

 

seminarium 

Alicja  Wojtaszczyk,  
Robert Gwóźdź 
Kuratorium Opole 

 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  

wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

KSZTAŁCENIE 
SPECJALNE 

 

15.11.2022 r.   godz.16:00 

Współpraca z rodzicami dziecka/ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym  

Zapisy do 10.11.2022 r. na adres e-mail: g.tetelmajer@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 

i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.  

  
seminarium 

Grażyna 
Tetelmajer 

 on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 
15.11.2022 r. godz. 17:30 

Test sprawności fizycznej jako narzędzie diagnozy na lekcji wychowania fizycznego. 
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2022/2023 
Zapisy do 14.11.2022 r. na adres e-mail: d.jaskiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 
 
seminarium 

Dariusz 
Jaśkiewicz 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

JĘZYK POLSKI  
 szkoły ponadpodstawowe 

 
15.11.2022 r. godz. 11:30 – 13:15 (2 godz. lekcyjne) 

Pozytywizm a romantyzm – kreatywne lekcje powtórzeniowe 
Zapisy do  14.11.2022 r. na adres e-mail l.mucha@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość 

lekcja  
otwarta 

Lidia  
Mucha 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,  
ul. Mickiewicza 10 /aula/ 

JĘZYK  
POLSKI 

 
16.11.2022 r. godz. 17.00 

Jak przygotować uczniów do wypowiedzi argumentacyjnej.  
Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli 
Zapisy do 15.11.2022 r. na adres e-mail:  l.mucha@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.  
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

seminarium Lidia  
Mucha 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

SZKOLNI DORADCY 
ZAWODOWI, 
WYCHOWAWCY KLAS,  
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
 
16.11.2022r. godz. 16:00 

Metoda Bilansu Kompetencji – jak rozpoznać możliwości i pomóc w przygotowaniu planów 
rozwoju uczniów 
Zapisy do 15.11.2022 na adres e-mail:  a.bobrowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
warsztaty 

Aleksandra 
Bobrowska 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 
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JĘZYK POLSKI 
szkoła podstawowa 

 
21.11.2022 r. godz. 16:00 

Ekranizacje lektur jako wsparcie - X Muza na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. 
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli 
Zapisy do 20.11.2022 r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.    

 
seminarium 

Barbara  
Marchewa 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE,  
BIBLIOTEKARZE, 
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 

21.11.2022 r. godz. 15:30 

Zabawy zimowe z elementami plastyki sensorycznej – terapia poprzez zabawę 
Warsztaty są praktyczną częścią wcześniejszego seminarium "Arteterapia – klucz do dobrostanu dzieci i młodzieży” 
Zapisy do 15.11.2022 r. na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapisane osoby przynoszą własne materiały wg listy, która zostanie podana na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy 

 

zajęcia otwarte - 

warsztaty 

Grażyna Tetelmajer,  
Alicja Wojtaszczyk, 
Elżbieta Kansy – 
specjalista z SOSW w 
Kluczborku 

 
SOSW Kluczbork,  
ul. M. Konopnickiej 15 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
21.11.2022 r. godz. 16:30 

Jak uczyć, aby każdy uczeń osiągnął cel, czyli rzecz o nauczaniu wielopoziomowym w edukacji 
wczesnoszkolnej 
Zapisy do 18.11.2022 r. na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. 
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Zofia  
Wietrzyk 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

 

PRZEDMIOTY  
ZAWODOWE 

 
22.11.2022 r. godz. 15:30 

Obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.  
Przepisy prawa oświatowego 
Zapisy do 21.11.2022 r. na adres e-mail: h.maras@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. 
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

konsultacje  
zbiorowe 

Halina 
Maras-Pawliszyn 

On-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

 
BIOLOGIA 

 
24.11.2022 r. godz. 17:00  

Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii maj 2022 
Zapisy do  21.11.2022 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail    

 
seminarium 

Iwona  
Szczepanowska 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

 
DYREKTORZY 

 
24.11.2022 r. godz.11:00 

Kultura rywalizacji i współpracy w szkole 
Zapisy do 21.11.2022r. na adres email: podn@powiatkluczborski.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość.  
Koszt 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 

 
seminarium 

Małgorzata  
Szeląg 

PODN w Kluczborku,  
ul. Mickiewicza 10  

mailto:b.marchewa@podnkluczbork.pl
mailto:a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl
mailto:z.wietrzyk@podnkluczbork.pl
mailto:h.maras@podnkluczbork.pl
mailto:i.szczepanowska@podnkluczbork.pl
mailto:podn@powiatkluczborski.pl


JĘZYK  NIEMIECKI 24.11.2022 r. godz. 17:00 

Jak sprawić, by uczeń się uczył – ocenianie  kształtujące sposobem na świadome uczenie się  – 
dobre praktyki nauczyciela stosującego ocenianie kształtujące, nauczycielki języka niemieckiego  
pani Sylwii Pieczyk z I LO w Kędzierzynie-Koźlu. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli  
Zapisy do 23.11.2022 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Bożena  
Maliszewska-Kozan 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

HISTORIA, WOS, 
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
24.11.2022 r. godz. 16:30  

Jak pracować z uczniem, aby uwrażliwiać go na postawę patriotyczną?   
Innowacja pedagogiczna 
Zapisy do 22.11.2022 r. na adres e-mail: j.radziewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.     

 
seminarium 

Joanna  
Radziewicz 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

SZKOLNI DORADCY 
ZAWODOWI, 
WYCHOWAWCY KLAS,  
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
 
24.11.2022 r. godz. 15:30 

Metoda Bilansu Kompetencji – jak rozpoznać możliwości i pomóc w przygotowaniu planów 
rozwoju uczniów 
Zapisy do 23.11.2022 r. na adres e-mail: a.bobrowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość.  
 
warsztaty 

Aleksandra 
Bobrowska 

PODN w Kluczborku,  
ul. Mickiewicza 10  

JĘZYK POLSKI  
 szkoły ponadpodstawowe 

 
28.11.2022 r. godz. 17:00 

Przygotowanie uczniów do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. 
Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli 
Zapisy do  27.11.2022r. na adres e-mail l.mucha@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. 
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.   

 
seminarium 

Lidia  
Mucha 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE  

 

28.11.2022 r. godz. 16:00 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów 
oświatowych 
Zapisy do  24.11.2022 r. na adres e-mail podn@powietkluczborski.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 

i miejscowość.  

 
seminarium 

Anna  

Dzierżan 

PODN w Kluczborku,  

ul. Mickiewicza 10  

WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 

 
29.11.2022 r. godz. 16:00 

Innowacja pedagogiczna działaniem twórczego i kreatywnego nauczyciela w podnoszeniu 
jakości kształcenia oraz jakości udzielanego dzieciom wsparcia w przedszkolu 

Zapisy do 28.11.2022 r. na adres e-mail: d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed szkoleniem nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 
 
Seminarium 

Dorota  
Błaszkiewicz 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 
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GEOGRAFIA 

 
29.11.2022 r. godz. 17:00 

Analiza wyników egzaminu maturalnego z geografii maj 2022 
Zapisy do  25.11.2022 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail                                  

 
seminarium 

Iwona  
Szczepanowska 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

JĘZYK  
NIEMIECKI 

 
29.11.2022 r. godz. 17:00 

Motywacja a osiągnięcia szkolne  -  jak pomóc uczniom odnaleźć zapał do nauki i podnieść  
jakość kształcenia – czyli niemiecki bez nudy! Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli  
Zapisy do 28.11.2022 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.  

 
seminarium 

Bożena  
Maliszewska-Kozan 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
30.11.2022 r. godz. 16:30 

Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej 
Zapisy do 25.11.2022 r. na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. 
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Zofia  
Wietrzyk 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 
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