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ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA W LUTYM 2022 r. 

 
 
BIBLIOTEKA, 
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
14.02.2022r. godz. 10:00 

Tabele monitoringowe i dane sprawozdawcze z realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego, 
bibliotek szkolnych i pedagogicznych 
Zapisy do 13.02.2022 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 

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

HISTORIA, 
WOS,  
ZAINERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
15.02.2022r. godz. 16:30 

Judaizm i chrześcijaństwo. Jak uczyć w szkole o wspólnych korzeniach, holokauście? 
Zapisy do 14.02.2022 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 

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

ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
15.02.2022r. godz. 17:00 

Cybermobbing w grupach rówieśniczych - przeciwdziałanie. 

Zapisy do 14.02.2022 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 

 
15.02.2022r. godz. 17:00 

Organizacja procesu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów w edukacji 
wczesnoszkolnej 
Zapisy do 14.02.2022 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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DORADCY ZAWODOWI, 
WYCHOWAWCY KLAS,  
NAUCZYCIELE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

 
 
16.02.2022, godz. 15.30 
 

„Kierunek sukces!” - warsztaty edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach 
programu „Ekonomia na co dzień” prowadzonego przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości 
Zapisy do  15.02.2022r., 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 

JĘZYK POLSKI - SZKOŁA 
PONADPODSTAWOWA 

 
16.02.2022, godz. 17.00 

Przygotowanie uczniów do matury w 2023 - kryterialne ocenianie wypracowań 
Zgłoszenie do 15.02.2022 na adres: 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 

DYREKTORZY SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH                       
I PONADPODSTAWOWYCH  

 
17.02.2022, godz. 11.00 
 

Arkusze kontroli wewnętrznej - narzędzia dyrektora 
Zapisy do 15.02.2022 na adres e-mail: podn@powiatkluczborski.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. 

 
seminarium 

Małgorzata 
Szeląg 

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

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
21.02.2022r. godz. 17:00 

Przykłady dobrych praktyk stosowane w edukacji wczesnoszkolnej w celu edukacji 
ekologicznej uczniów i rozwijania ich postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne 
Zapisy do 17.02.2022 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 

JĘZYK POLSKI 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
21.02.2022r. godz. 16:00 

Wyniki a jakość uczenia się uczniów w szkole. Próbne egzaminy ósmoklasisty                                 
a zmodyfikowana formuła egzaminu cz. II – wnioski  i rekomendacje polonistów 
Zapisy do 20.02.2022 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 

BIOLOGIA 22.02.2022r. godz. 17:00 

Edukacja zdrowotna na lekcjach biologii i przyrody 
Zapisy do 18.02.2022 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 
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PRZEDMIOTY ZAWODOWE, 
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
22.02.2022r. godz. 15:30 

Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej. 
Zapisy do 21.02.2022 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) 

 
seminarium 

Halina – Maras 
Pawliszyn 

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

DORADCY ZAWODOWI, 
WYCHOWAWCY KLAS,   
NAUCZYCIELE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

 
 
22.02.2022r. godz. godz. 15.30 

„Kierunek sukces!” - warsztaty edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach 
programu „Ekonomia na co dzień” prowadzonego przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości   
Zapisy do  21.02.2022r., 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 

DORADCY ZAWODOWI, 
WYCHOWAWCY KLAS,  
NAUCZYCIELE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 

 
 
23.02.2022r. godz. godz. 15.30 

„Kierunek sukces!” - warsztaty edukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach 
programu „Ekonomia na co dzień” prowadzonego przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości 
Zapisy do  21.02.2022r., 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 

NAUCZYCIELE 
KSZTAŁCENIA 
SPECJALNEGO 

 
23.02.2022r. godz. 16.00 

(Nie)wykorzystywanie możliwości edukacji pełnoletniego ucznia z orzeczeniem – planowanie 
kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów na każdym etapie edukacyjnym 
Zapisy do 18.02.2022 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 

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

 
GEOGRAFIA 

 
24.02.2022r godz.17:00 

Edukacja zdrowotna na lekcjach geografii 
Zapisy do 21.02.2022 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 
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MATEMATYKA 

 
24.02.2022r. godz. 17:00 

Motywacja uczniów do nauki matematyki 
Zapisy  do 23.02.2022 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 

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 
24.02.2022r. godz. 17:15 

Organizacja i udział w zawodach sportowych jako jeden z kanonów edukacji klasycznej 
Zapisy do 22.02.2022  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. . 

 
konsultacje zbiorowe 

Dariusz  
Jaśkiewicz 

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

WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 

 
24.02.2022r. godz. 16:30 

„Wychowanie do wartości” 
Zapisy do 23.02.2022 r.   na adres e-mail: d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 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  
NIEMIECKI 

 
24.02.2022r. godz. 17:00 

Indywidualizacja toku lekcji ze względu na trudności dziecka w uczeniu się z wykorzystaniem  
w procesie kształcenia poznanych metod pracy oraz aplikacji TIK.  Praktyczne przykłady 
aktywizacji ucznia w celu podnoszenia jakości edukacji 
Zapisy do 23.02.2022 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 

 
28.02.2022 r.godz.16:30 

Klasowy program profilaktyczno-wychowawczy w edukacji wczesnoszkolnej 
Zapisy do 20.02.2022 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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