
 

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 MAJU 2022 r. 

OPIEKUNOWIE  STAŻU 09.05.2022 r. godz. 16:00 

Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu 
Zapisy do 05.05.2022 r. na adres e-mail: podn@powiatkluczborski.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość.  
 
seminarium 

Anna 
Dzierżan 

PODN w Kluczborku,  
ul. Mickiewicza 10 (sala 2L) 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
09.05.2022r. godz. 16:30 

Dobro, piękno i prawda czyli jak promować wartości w edukacji wczesnoszkolnej 
Zapisy do 07.05.2022 r. na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
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 

BIBLIOTEKA, 
INNI NAUCZYCIELE 

 
11.05.2022 r. godz. 13:00 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 dla placówek 
wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych – propozycje wydawnicze oraz 
współpraca z księgarniami odnośnie planowania zakupów książek. Listy polecanych książek 
Zapisy do 10.05.2022 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 
Wojtaszczk 

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

WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 

 
11.05.2022 r. godz. 15:30 

Listwy numeryczne w  edukacji matematycznej w przedszkolu wg M. Montessori 
Zapisy do 10.05.2022 r. na adres e-mail: d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. 

warsztaty  
metodyczne 

Dorota  
Błaszkiewicz 

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie 
ul. Parkowa 3 

DYREKTORZY 
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

 
13.05.2022 r. godz. 10:00 – 12:00 

Uczeń ukraiński w przedszkolu/szkole – problemy i próby ich rozwiązania 
Zapisy do 11.05.2022 r. na adres email: podn@powiatkluczborski.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość.  Koszt 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 

 
seminarium 

Małgorzata Szeląg, 
Elżbieta Pietrzykowska  

PODN w Kluczborku,  
ul. Mickiewicza 10 (sala 07) 

MATEMATYKA 16.05.2022 r. godz. 17:00 

Praca z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 
Zapisy  do 13.05.2022 r. na adres e-mail: a.grabas@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
 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 
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EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
16.05.2022 r. godz. 16:30 

Wycieczka edukacyjna jako sposób na poznanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy oraz 
poznanie polskiej kultury 

Zapisy do 14.05.2022 r. na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
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 

KSZTAŁCENIE  
SPECJALNE 

 
17.05.2022 r. godz. 16:00 

Wnioski z oceny efektywności podstawą planowania pracy z uczniem z orzeczeniem, czyli jak 
i do czego można (trzeba) je wykorzystać?  
Cz.2: Program pracy z uczniem na zajęciach rewalidacyjnych lub innych z pomocy p-p 
Zapisy do 13.05.2022 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 

ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
17.05.2022 r. godz. 15:30 

Edukacja prozdrowotna w szkole, wstępem do utrzymywania dobrego stanu zdrowia. 
Realizowanie treści podstawy programowej kształcenia ogólnego od wieku przedszkolnego do  
szkoły ponadpodstawowej w zakresie edukacji zdrowotnej oraz jej wymierne efekty 
Zapisy do 16.05.2022 r. na adres e-mail: h.maras@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail 
Koszt 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 
 
seminarium 

Halina 
Maras-Pawliszyn 

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

SZKOLNE DORADZTWO 
ZAWODOWE,  
INNI NAUCZYCIELE 

 
17.05.2022 r.  godz. 15:30 

 Kapitał różnorodności - doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami 
edukacyjnymi w tym z doświadczeniem migracji 
Zapisy do 16.05.2022 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 

BIBLIOTEKA,  
INNI NAUCZYCIELE 

 
17.05.2022 r. godz. 12:00 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 dla placówek 
wychowania przedszkolnego i szkół – realizacja w 2022 r. 
Zapisy do 16.05.2022 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 -KO 

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

HISTORIA, WOS, 
INNI NAUCZYCIELE 

 
18.05.2022 r. godz. 16:30  

Praca z uczniem. Zróżnicowana klasa 
Zapisy do 16.05.2022 r. na adres e-mail: j.radziewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 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 
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JĘZYK  
POLSKI 

 
18.05.2022 r. godz. 17:00 

Przygotowanie uczniów do matury - konteksty w wypowiedziach ustnych i pisemnych  
Zapisy do  17.05.2022r. na adres e-mail l.mucha@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
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 

GEOGRAFIA 18.05.2022 r. godz. 10:45   

Zróżnicowanie i znaczenie sektora usług w Polsce i na świecie - lekcja otwarta 
Zapisy do  14.05.2022 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość.  

 
lekcja otwarta 

Iwona  
Szczepanowska 

ZS Nr 2 CKU w Kluczborku,  
ul. Byczyńska 7 (sala nr 22) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 19.05.2022 r. godz. 17:15 

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Czy przez sport można wychować dobrego człowieka? 

Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2022/2023 
 Zapisy do 17.05.2022  r. na adres e-mail: d.jaskiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
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 

DYREKTORZY SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 

 
19.05.2022 r. godz. 11:00 – 13:00 

Uczeń ukraiński w szkole – problemy i próby ich rozwiązania 
Zapisy do 17.05.2022 r. na adres email: podn@powiatkluczborski.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość.  Koszt 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 

 
seminarium 

Małgorzata  
Szeląg 

PODN w Kluczborku,  
ul. Mickiewicza 10 (sala 07) 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
23.05.2022 r. godz. 16:30 

Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji wczesnoszkolnej 
Zapisy do 21.05.2022 r. na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
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 

JĘZYK  
NIEMIECKI 

 
24.05.2022 r. godz. 17:00 

„Doskonały materiał dydaktyczny” - tworzenie materiałów dydaktycznych umożliwiających 
indywidualizowanie toku lekcji ze względu na trudności dziecka w uczeniu się lub ze względu 
na bagaż migracyjny. Praktyczne przykłady aktywizacji ucznia w celu podnoszenia jakości edukacji 
Zapisy do 22.05.2022 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola 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 

GEOGRAFIA 24.05.2022 r. godz. 17:00  

Doskonalenie kompetencji nauczyciela geografii w pracy z uczniem z doświadczeniem 
migracyjnym w polskiej szkole. Wycieczki na lekcjach geografii z uwzględnieniem edukacji 
patriotycznej i poznawania polskiej kultury 

Zapisy do  20.05.2022 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola 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 
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WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 

 
24.05.2022 r. godz. 16:00 

Cele edukacji ekologicznej w wychowaniu przedszkolnym - uczymy ekologii poprzez zabawę 
Zapisy do 23.05.2022 r.   na adres e-mail: d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i 
miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia 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 

JĘZYK POLSKI  
JAKO OBCY 

 
24.05.2022 r. godz. 14:30 

Czytanki – pocieszanki. Lektury wzmacniające dobrostan uczniów - lekcja otwarta 

Zapisy do  17.05.2022 r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość.  

lekcja otwarta  
dla klasy IV 

Barbara  
Marchewa 

PSP nr 5 z OI w Kluczborku,  
ul.  Konopnickiej 17 (sala nr 6) 

 
BIOLOGIA 

 
26.05.2022 r. godz. 17:00 

Doskonalenie kompetencji nauczyciela biologii w pracy z uczniem z doświadczeniem 
migracyjnym w polskiej szkole. Wycieczki na lekcjach biologii z uwzględnieniem edukacji 
patriotycznej i poznawania polskiej kultury 
Zapisy do  24.05.2022 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola 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 

CHEMIA, 
INNI NAUCZYCIELE 

 
30.05.2022 r. godz. 17:00 

Egzamin maturalny w FORMULE 2023  
Zapisy do 29.05.2022 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 

JĘZYK 
POLSKI 

 
30.05.2022 r. godz. 17:00 

Przygotowanie uczniów do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego.  
Kryterialne ocenianie prac 
Zapisy do 29.05.2022 na adres e-mail:  l.mucha@podnkluczbork.pl. podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
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 

JĘZYK  
NIEMIECKI 

 
30.05.2022 r. godz. 14:00 

Der perfekte Wandertag - lekcja otwarta 
Zapisy do 27.05.2022 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl  podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość.  

 
lekcja otwarta 

Bożena  
Maliszewska-Kozan 

ZSO Kluczbork  
ul. Mickiewicza 10 (sala 10L) 
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