
 

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 PAŹDZIERNIKU 2022 r. 

KSZTAŁCENIE  
SPECJALNE 

 
03.10.2022r. godz. 15:30 

Od WOPFU do IPETu -  konstruowanie podstawowych dokumentów dla ucznia z orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego (IPET) 

Liczba miejsc mocno ograniczona ze względu na warsztatową formę. W przypadku dużego zainteresowania,  zaplanowany 
zostanie drugi termin. Zapisy do 30.09.2022 r. na adres e-mail: g.tetelmajer@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, 
nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Proszę o punktualne przybycie. 

zajęcia otwarte  
i konsultacje 

Grażyna Tetelmajer 
oraz specjaliści SOSW 

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

 
CHEMIA 

 
03.10.2022r. godz. 16:00 

Planowanie i organizacja pracy nauczycieli chemii w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie 
z podstawą programową i w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa.  
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli  
Zapisy do 02.10.2022 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 

KSZTAŁCENIE  
SPECJALNE 

 
04.10.2022r. godz. 16:00 

Jak zacząć? Planowanie pracy z uczniem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.  
Cz. 1 - od orzeczenia do WOPFU 
Zapisy do 30.09.2022 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 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
5.10.2022r. godz. 16:30 

Jak pomóc dziecku w edukacji wczesnoszkolnej panować nad emocjami?  
Zapisy do 2.10.2022r. 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 

JĘZYK  
NIEMIECKI 

 
06.10.2022 r. godz. 14:10 

„Wie kann man Energie sparen?” Indywidualizacja toku lekcji  przy  wykorzystaniu w procesie 
kształcenia dostępnych materiałów dydaktycznych oraz aplikacji TIK.  Praktyczne przykłady 
aktywizacji ucznia. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli  
Zapisy do 05.10.2022r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Proszę o punktualne przybycie. 

 
lekcja otwarta 

Bożena  
Maliszewska-Kozan 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,  
ul. Mickiewicza 10  (sala 10L) 

http://www.podnkluczbork.pl/
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JĘZYK POLSKI, 
WYCHOWAWCY KLAS 
szkoły  
ponadpodstawowe 

 
7.10.2022, godz. 8:45 – 10:30 (2 godz. lekcyjne) 

Kształtowanie postaw młodzieży  - debata oksfordzka na lekcjach wychowawczych 
Zapisy do  6.10.2022r. na adres e-mail l.mucha@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. 
Proszę o punktualne przybycie. 

 
zajęcia otwarte 

Lidia  
Mucha 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10 (aula) 

 

WYCHOWAWCY, 
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
10.10.2022r. godz. 17:00 

Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży - praca w klasie wielokulturowej z uwzględnieniem 
kontekstu ukraińskiego 
Zapisy do 09.10.2022 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, 
Michał Gluzek  
(GENESIS Kraków) 

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

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
10.10.2022r. godz. 16.30 

Uczeń agresywny w edukacji wczesnoszkolnej, metody wsparcia 

Zapisy do 8.10.2022 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. 

KSZTAŁCENIE  
SPECJALNE 

 
11.10.2022r. godz. 16:00 

Jak zacząć? Planowanie pracy z uczniem z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.  
Cz. 2 - od WOPFU do IPET 
Zapisy do 7.10.2022 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 

JĘZYK  POLSKI 
szkoła  
podstawowa 

 
11.10.2022r. godz. 14:30 

Od Uszatka do Puchatka - urodziny Książkowego Misia 
Zapisy do 10.10.2022r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i  miejscowość. Proszę o punktualne przybycie. 

lekcja otwarta 
klasa V 

Barbara  
Marchewa 

PSP nr 5 z OI w Kluczborku, 
ul.  Konopnickiej 17 (sala nr 7) 

 

JĘZYK  
NIEMIECKI 

 
11.10.2022r. godz. 17:00 

Indywidualizacja toku lekcji ze względu na trudności dziecka w uczeniu się lub podniesienie 
jakości kształcenia przy  wykorzystaniu w procesie kształcenia dostępnych materiałów 
dydaktycznych oraz aplikacji TIK.  Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli  
Zapisy do 10.10.2022 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 
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EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
17.10.2022r. godz. 16:30 

Wykorzystanie aplikacji liveworksheet w edukacji wczesnoszkolnej 
Zapisy do 15.10.2022 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. 

BIBLIOTEKARZE, 
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
18.10.2022r. godz. 12:00 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 dla placówek 
wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych – sporządzanie wniosku 
o udzielenie wsparcia finansowego. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli 
Zapisy do 17.10.2022 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. 

 
konferencja 

Alicja Wojtaszczyk,  
Robert Gwóźdź 
(Kuratorium Oświaty 
w Opolu) 

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

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 
18.10.2022r. godz. 17:30 

Dokumentacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego.   
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli na rok szkolny 2022/2023 
Zapisy do 17.10.2022r. 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  

konsultacje  
zbiorowe 

Dariusz 
Jaśkiewicz 

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

DYREKTORZY 19.10.2022r. godz. 9:30 

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów 
Zapisy do 17.10.2022r. na adres e-mail: podn@powiatkluczborski.pl.pl  podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość.  

 
seminarium 

Małgorzata Szeląg, 
Grażyna Tetelmajer 

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

WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 

 
19.10.2022r. godz. 13:00 

Literowo, jak litery zbudowały idealne państwo  

Zajęcia dla dzieci 6 – letnich  z zakresu edukacji społecznej, emocjonalnej i poznawczej sprzyjające 
budowaniu pozytywnych relacji społecznych. 

Zapisy do 18.10.2022 r.   na adres e-mail: d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę przedszkola 
i miejscowość. Proszę o punktualne przybycie. 

zajęcia  
otwarte 

Dorota  
Błaszkiewicz 

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, 
ul. Parkowa 3 

SZKOLNI DORADCY 
ZAWODOWI, 
WYCHOWAWCY KLAS,  
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
 
20.10.2022r., godz. 15:30 
 

Nauczyciel, tutor, coach – narzędzia tutoringowe w szkole  
Zapisy do 19.10.2022r. 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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ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE  

 
24.10.2022r. godz. 16:00 

Rola i zadania MENTORA w rozwoju zawodowym nauczyciela początkującego 
Zapisy do 20.10.2022r. 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) 

 

WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE, 
ZAINTERESOWANI  
NAUCZYCIELE 

 
24.10.2022r. godz. 15:30 

Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się  
Zapisy do 21.10.2022 r. na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl lub d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl podając imię 
i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. Ilość miejsc ograniczona.  

 
seminarium 

Alicja Wojtaszczyk,  

Dorota Błaszkiewicz 

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, 
 ul. Parkowa 3 

JĘZYK POLSKI 
szkoła  
podstawowa 

 
24.10.2022r. godz. 16:00 

Egzamin ósmoklasisty 2022 w świetle wymagań i podstawy programowej okiem polonisty 
praktyka. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli. 
Zapisy do 23.10.2022 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 

 

PRZEDMIOTY 
ZAWODOWE, 
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
25.10.2022r. godz. 15:30 

Drogi rozwoju zawodowego ucznia ujęte w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej.  
Co dalej z uczniem, gdy wypada z drogi formalnego kształcenia? 
Zapisy do 24.10.2022 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 
Koszt 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 
 
konsultacje zbiorowe 

Halina 
Maras-Pawliszyn 

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

 

BIOLOGIA 
 
25.10.2022r. godz. 17:00 

Nowa formuła egzaminu maturalnego z biologii od 2023 r.  
Zapisy do  21.10.2022r. 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  
POLSKI 

 
26.10.2022r., godz. 17:00 

Przygotowanie uczniów do matury ustnej z języka polskiego.  
Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli 
Zapisy do 25.10.2022 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. 
 
warsztaty 

Lidia 
 Mucha 

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

 
26.10.2022r. godz. 18:00 

Praca z uczniem mającym trudności z matematyką 
Zapisy do 23.10.2022r. 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 

 

GEOGRAFIA 27.10.2022r. godz. 17:00  

Nowa formuła egzaminu maturalnego z geografii od 2023 r. 
Zapisy do  25.10.2022r. 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 
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