
Nr formy: 1 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą  

Adresaci: Nauczyciele mianowani i dyplomowani zainteresowani pełnieniem 

funkcji kierowniczych w szkołach/placówkach oświatowych  
Zakres tematyczny:  

 Przywództwo edukacyjne w szkole. 

 Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.  

 Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku. 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

 Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i 

finansowym. 

 Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.  

Tematyka kursu jest zgodna z Ramowym Planem i Programem Kursu 

Kwalifikacyjnego z Zakresu Zarządzania Oświatą zatwierdzonego przez 

MEN  
Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – konsultant ds. promocji zdrowia 

i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: kadra zatwierdzona przez Łódzkiego Kuratora Oświaty  

Liczba godzin: 210 

Koszt: 1600 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: po zebraniu grupy i uzyskaniu zgody 

Łódzkiego Kuratora Oświaty, m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl  

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 

Nr formy: 2 

Rodzaj formy i tytuł: Kurs kwalifikacyjny b-learning w zakresie wychowania 

do życia w rodzinie 

Adresaci: Nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie 

pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach 

podstawowych, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), którzy po 

ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z 

wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.   

Zakres tematyczny:  

 Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie.  

 Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.  

 Zagadnienia biomedyczne.  

 Zagadnienia seksuologiczne.  

 Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie.  
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https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Tematyka kursu jest zgodna z Ramowym Planem i Programem Kursu 

Kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie 

zatwierdzonego przez MEiN 
Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Kadra zatwierdzona przez  Łódzkiego Kuratora Oświaty   

Liczba godzin: 300 godzin, w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych (50 % zajęć 

stacjonarnych, 50% zajęć online) oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych  

Koszt: 2400 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: styczeń 2023 roku po uzyskaniu zgody 

Łódzkiego Kuratora Oświaty (podany termin jest terminem orientacyjnym, 

zajęcia dla grupy zostaną uruchomione po zebraniu wystarczającej liczby 

zgłoszeń) 

Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)  

Uwaga! Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie co najmniej 10-osobowej 

grupy 
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