
 

Proponowana tematyka szkoleń realizowanych 
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Symbol Temat szkolenia 

Podstawy prawne funkcjonowania placówki oświatowej 

P1.  Organizacja, zadania i zasady funkcjonowania placówki oświatowej  

P2.  Nadzór pedagogiczny w świetle obowiązujących przepisów prawa  

P3.  Ewaluacja wewnętrzna/zewnętrzna w placówce oświatowej  

P4.  Dokumentacja przebiegu nauczania – zasady prowadzenia 

P5. Dopuszczanie programów nauczania do realizacji, w tym przez 

dyrektora szkoły 

P6. Awans zawodowy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów 

prawa oświatowego 

P7. Opiekun stażu – rola w awansie zawodowym nauczyciela 

P8. Ocena pracy nauczyciela, a ocena dorobku zawodowego 

P9. Krajoznawstwo i turystyka – zasady organizacji wycieczek szkolnych 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 

P10. Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów 

Oświata i edukacja 

E1. Jakość nauczania, a jakość kształcenia 

E2. Tworzenie i modyfikowanie szkolnych planów nauczania 

E3. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych, wykorzystanie wyników 

egzaminów dla podniesienia jakości pracy szkoły  

E4. Wdrożenie, monitorowanie, ewaluacja realizacji podstawy programowej, 

szkolnych planów i programów nauczania. 

   E5. Nowe, skuteczne metody nauczania-mnemotechniki  

   E6. Sieci współpracy i samokształcenia – tworzenie, koordynacja  



   E7. Korelacje w szkole  

   E8. Motywowanie i aktywizowanie uczniów  

   E9. Praca z uczniem zdolnym – rola nauczyciela  

E10. Budowanie zespołów nauczycielskich  

E11. Zespołowe projektowanie procesów dydaktycznych i wymagań 

edukacyjnych  

E12. Dokumentacja szkolna, obieg informacji w szkole  

   E13. Co to znaczy być dobrym wychowawcą klasy  

 E14. Podniesienie jakości pracy szkoły – jak to osiągnąć 

 E15. Wewnątrzszkolny System Doskonalenia Nauczycieli (WDN) – zasady 

tworzenia i funkcjonowanie 

 E16. Planowanie pracy nauczyciela - Jak przygotować się do lekcji 

Kształcenie zawodowe 

Z1. Kształcenie zawodowe w świetle obowiązujących przepisów prawa 

oświatowego  

Z2. Podstawy prawne, organizacja i przeprowadzenie egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  

   Z3. Organizacja praktyk zawodowych w ponadpodstawowych szkołach 

zawodowych  

   Z4. Od podstawy programowej kształcenia w zawodach do programu 

nauczania  

   Z5. Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstawy programowej 

kształcenia w zawodach 

    Z6. Zasady organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) 

oraz kursów umiejętności zawodowych (KUZ) 

    Z7. Dydaktyka przedmiotów zawodowych – jak skutecznie przygotować 

ucznia do egzaminu zawodowego 

 

Z8. 

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie 

nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego. 

 

Z9. Jak promować kształcenie zawodowe? Skuteczne techniki promocji 

szkół kształcących w zawodach 



Z10. Kształcenie dualne w szkołach kształcących w zawodach 

 

Z11. Ponadpodstawowa szkoła kształcąca w zawodzie w dobie zmian 

programowych. 

Z12. Organizacja praktycznej nauki zawodu-zasady organizacji, nowoczesne 

metody nauczania zawodu. 

Psychologia i pedagogika 

PP1. Dziecko z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w przedszkolu 

ogólnodostępnym. 

PP2. Dziecko z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w szkole 

ogólnodostępnej. 

PP3. Terapia logopedyczna w przedszkolu oraz szkole – warsztaty dla 

logopedów. 

PP4. Rozwój mowy i języka dziecka w wieku przedszkolnym – warsztaty dla 

nauczycieli przedszkoli. 

PP5. Wczesne wspomaganie rozwoju. 

PP6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle przepisów prawa 

oświatowego. 

PP7. Ocena to nie wszystko, czyli jak motywować uczniów – pomysły na 

pracę na lekcji. 

PP8. Gry i zabawy wspierające rozwój mowy – zajęcia dla nauczycieli 

przedszkola. 

 

PP9. 

Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami 

opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. 

PP10. Rozwijanie umiejętności ucznia ponadpodstawowej szkoły zawodowej 

w kontekście jego osiągnięć – praca z uczniem zdolnym.  

PP11. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny – opracowanie i 

realizacja. 

Kultura fizyczna – Wychowanie fizyczne 

WF1. Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego w świetle 

obowiązujących przepisów prawa. 

WF2. WF zdalnie, ale nie banalnie. 

WF3. Ćwiczę i myślę – kreatywny nauczyciel wychowania fizycznego 

WF4. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. 



WF5. Gry i zabawy doskonalące technikę gry w koszykówkę. 

WF6. Wybieram zdrowie – promowanie zdrowego stylu życia. 

WF7. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym. 

WF8. Innowacyjne metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

WF9. Wychowanie fizyczne w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

WF10. Zasady planowania treningu w sporcie. 

 

Inna tematyka zaproponowana przez zamawiającego szkolenie 

  

                                                                                  

  


