
Nr formy: 3 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne na platformie Moodle „Zadania 

opiekuna i mentora w awansie zawodowym nauczyciela” 
Adresaci: Nauczyciele zainteresowani  powyższą tematyką  

Zakres tematyczny:   

 Podstawy formalno-prawne pełnienia funkcji opiekuna stażu nauczyciela 

oraz mentora. 

 Zadania opiekuna stażu i mentora – różnice. 

 Wspieranie nauczyciela w wypełnianiu obowiązków zawodowych. 

 Planowanie lekcji otwartych i obserwacji zajęć. 

 Udzielanie informacji zwrotnych. 

 Dokumentowanie pracy opiekuna stażu i mentora.  

Kierownik formy: Anna Stefaniak – konsultant ds. organizacji i programowania 

pracy szkoły/placówki oświatowej CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak 

Liczba godzin: 30  

Koszt: 40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 22 września 2022 roku –17 listopada 2022 roku 

zajęcia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach  

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

 

Nr formy: 4 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Awans zawodowy nauczyciela geografii” 

Adresaci: Nauczyciele geografii wszystkich typów szkół i placówek oraz 

osoby zainteresowane tematem 

Zakres tematyczny: 

 Podstawa prawna.   

 Zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2019.   

 Obowiązki opiekuna stażu.   

 Obowiązki nauczyciela mianowanego.   

 Obowiązki dyrektora. 

 Sprawozdanie nauczyciela. 

 Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela. 

 Konsultacje indywidualne poprzez forum. 

Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii 

CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Dorota Klucznik 

Liczba godzin: 10 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 września 2022 roku, godz. 16
30

, CRE WŁ 

w Skierniewicach ul. Batorego 64D 

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

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


 

Nr formy: 5 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium na Platformie Ms Teams 

„Podnoszenie jakości pracy szkół – planowanie i organizacja pracy szkoły 

w zakresie zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych 

występujących na gruncie szkoły/placówki oświatowej” 

Adresaci: Dyrektorzy szkół, pedagodzy i psycholodzy szkolni 

Zakres tematyczny: 

 Podstawy prawne wdrażania w szkołach efektywnych sposobów i narzędzi 

zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

 Planowanie pracy szkoły – tworzenie optymalnego klimatu szkoły dla 

działań profilaktyczno-interwencyjnych. 

 Organizacja pracy szkoły – wdrażanie w szkole efektywnych sposobów 

i narzędzi mających zastosowanie w rozwiązywaniu sytuacji 

konfliktowych. 

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant 

ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: dr Barbara Sikora – wieloletni ewaluator zewnętrzny 

jakości pracy szkół różnego typu (były wizytator i dyrektor szkoły zawodowej), 

organizator, moderator i trener form doskonalenia kadry nadzoru 

pedagogicznego i  doradców zawodowych, adiunkt uczelni wyższej kształcący 

kadry pedagogiczne, ekspert do spraw awansu zawodowego, pedagog specjalny 

(oligofrenopedagogika i  resocjalizacja społecznie niedostosowanych) 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 29 września 2022 roku (czwartek), godz. 16
00

, 

Platforma Ms Teams 

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

 

Nr formy: 6 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Początkujący nauczyciel 

nieposiadający stopnia awansu zawodowego”  

Adresaci: Nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole nieposiadający 

stopnia awansu zawodowego  
Zakres tematyczny:   

 Omówienie zmian w KN. 

 Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego w kontekście kierunków 

polityki oświatowej. 

 Konsultacje indywidualne. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych CRE WŁ w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych 

w  zakresie awansu zawodowego 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 24 października 2022 roku – godz. 15
00

,
 

spotkanie on-line na Platformie Ms Teams CRE WŁ w Skierniewicach, do 

10 listopada 2022 roku, kontynuacja szkolenia on-line na Platformie 

Moodle CRE WŁ w  Skierniewicach 

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

 

Nr formy: 7 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja b-learning „Rola dyrektora w awansie 

zawodowym nauczyciela” 

Adresaci: Dyrektorzy szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono 

to stanowisko, zainteresowani dyrektorzy 

Zakres tematyczny:   

 Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela. 

 Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela od września 2022 roku. 

 Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 15 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 października 2022 roku, godz. 15
00

, w CRE 

WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 27 października 2022 roku – 

16  listopada 2022 roku zajęcia on-line na platformie Moodle CRE WŁ 

w  Skierniewicach 

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

 

Nr formy: 8 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Uzyskanie stopnia nauczyciela 

dyplomowanego w okresie przejściowym” 

Adresaci: Nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela 

dyplomowanego (zgodnie z rozporządzeniem MEN z 26 lipca 2018 r. w 

sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2200) 

Zakres tematyczny: 

 Procedura prawna ze zmianami w KN. 

 Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 

dyplomowanego z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej. 

 Konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania nauczyciela do 

postępowania kwalifikacyjnego. 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych CRE WŁ w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych 

w  zakresie awansu zawodowego 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 listopada 2022 roku,  godz. 15
00

, spotkanie 

on-line na Platformie Ms Teams, do 20 listopada 2022 roku kontynuacja 

szkolenia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 

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

 

Nr formy: 9 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium na platformie Moodle „Wykorzystanie 

informacji zwrotnej w planowaniu i modyfikowaniu swojej pracy” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych  

Zakres tematyczny:   

 Pojęcie informacji zwrotnej i jej znaczenie w procesie uczenia się. 

 Rodzaje informacji zwrotnej i zasady jej stosowania. 

 Zasady udzielania informacji zwrotnej – dobre praktyki.  

 Modyfikowanie podejmowanych działań.  

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 20  

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 listopada 2022 roku – 17 grudnia 2022 roku 

zajęcia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 

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

Nr formy: 10 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Mój system wartości”  

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek zainteresowani 

tematem  
Zakres tematyczny: 

 Diagnoza własnych potrzeb. 

 Praca indywidualna na wartościach. 

 Budowanie poczucia własnej wartości motywacji wewnętrznej. 

Kierownik formy: Dorota Klucznik nauczyciel-doradca metodyczny geografii 

CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Dorota Klucznik  

Liczba godzin: 10 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 2, 9 grudnia 2022 roku, godz. 16
30

, 

Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach, ul. Działkowa 10 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


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

 

Nr formy: 11 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Realizacja wymagań 

niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w okresie 

przejściowym” 

Adresaci: Nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela mianowanego 

w  okresie przejściowym (zgodnie z rozporządzeniem  MEN z 26 lipca 2018 

r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2200) 

Zakres tematyczny: 

 Prawne uwarunkowania awansu zawodowego.  

 Realizacja stażu i przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego. 

 Konsultacje indywidualne w zakresie awansu zawodowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych CRE WŁ w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych 

w  zakresie awansu zawodowego 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 stycznia 2023 roku, godz. 15
00

, spotkanie 

stacjonarne w  CRE w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, do 20 stycznia 

2023 roku kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ 

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

 

Nr formy: 202 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja na Platformie Ms Teams „Ocena pracy 

nauczyciela w świetle znowelizowanych przepisów” 

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych   

Zakres tematyczny:   

 Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela. 

 Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli – sposoby dokumentowania: 

 arkusze obserwacji,  

 arkusze samooceny, 

 arkusze kontroli. 

 Ocena pracy nauczyciela a awans zawodowy nauczyciela.  

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej w CRE WŁ w 

Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak, specjaliści   

Liczba godzin: 10 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 15-16 lutego 2023 roku, godz. 14
00

, Platforma 

Ms Teams 

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

 

Nr formy: 12 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Jak zorganizować system 

obserwacji zajęć w szkole?” 
Adresaci: Dyrektorzy szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono 

to stanowisko, zainteresowani dyrektorzy 
Zakres tematyczny:   

 Zasady i sposoby tworzenia arkuszy obserwacji zróżnicowanych zależnie 

od formy nadzoru z uwzględnieniem wniosków z pełnionego nadzoru oraz 

kierunków polityki oświatowej państwa. 

 Sposoby analizowania zgromadzonych danych dotyczących obserwacji 

oraz wykorzystania ich do doskonalenia pracy szkoły i nauczycieli. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej CRE WŁ w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 15  

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 lutego 2023 roku, godz. 15
00

, w CRE WŁ 

w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 17-28 lutego 2023 roku zajęcia on-line 

na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 

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

 

Nr formy: 13 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Realizacja wymagań 

niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w okresie 

przejściowym” 
Adresaci: Nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela 

dyplomowanego (zgodnie z rozporządzeniem  MEN z 26 lipca 2018 r. w 

sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2200) 
Zakres tematyczny: 

 Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego. 

 Ocena dorobku zawodowego. 

 Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 

dyplomowanego z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej. 

 Konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania nauczyciela do 

postępowania kwalifikacyjnego. 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych CRE WŁ w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych 

w  zakresie awansu zawodowego 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 lutego 2023 roku, godz. 15
00

, spotkanie 

stacjonarne w  CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, do 3 marca 

2023 roku kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle  
Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl) 

 

Nr formy: 14 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Co awansujący nauczyciel 

o  prawie oświatowym wiedzieć powinien?” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych  

Zakres tematyczny:   

 Źródła prawa. 

 Podstawowe akty prawne obowiązujące w oświacie. 

 Prawo wewnątrzszkolne.  

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej CRE WŁ w 

Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 20  

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17-18 kwietnia 2023 roku, godz. 15
00

, w CRE 

WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 19–28 kwietnia 2023 roku 

Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 

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

 

Nr formy: 15 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Ścieżka zawodowa nauczycieli 

nieposiadających stopnia awansu zawodowego” 

Adresaci: Nauczyciele nieposiadający stopnia awansu zawodowego 

Zakres tematyczny: 

 Omówienie zmian w zakresie przepisów prawa oświatowego. 

 Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli nieposiadających 

stopnia awansu zawodowego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych CRE WŁ w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych 

w  zakresie awansu zawodowego  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 10 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 kwietnia 2023 roku, godz. 15
00

, spotkanie 

stacjonarne w  CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, do 28 

kwietnia 2023 roku kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle 

CRE WŁ w  Skierniewicach 

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

 

Nr formy: 16 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium na platformie Moodle „Samorząd 

Uczniowski i wolontariat szkolny – sposoby na różnorodną aktywność 

uczniowską” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych  

Zakres tematyczny:   

 O czym decydować wspólnie z uczniami, jakie działania prowadzić?  

 Samorząd szkolny a wolontariat. Prawne uwarunkowania organizacji 

wolontariatu szkolnego. 

 Zadania i rola opiekuna SU, wolontariatu. 

 Inspiracje – jakie działania warto zaoferować uczniom i uczennicom 

w  różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. 

Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji 

i  programowania pracy szkoły/placówki oświatowej CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 30  

Koszt: 40 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 kwietnia 2023 roku – 25 maja 2023 roku 

zajęcia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 

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

 

Nr formy: 17 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium b-learning „Opracowanie i wdrożenie 

programu oraz innowacji pedagogicznej” 

Adresaci: Nauczyciele zainteresowani tematyką szkolenia  

Zakres tematyczny: 

 Zasady opracowania i wdrażania programów działań edukacyjnych, w tym 

innowacji pedagogicznych z uwzględnieniem kierunków polityki 

oświatowej. 

 Cele i treści działań edukacyjnych. 

 Ewaluacja działań edukacyjnych. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych CRE WŁ w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny  

Liczba godzin: 15 

Koszt: 20 zł 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


Termin i miejsce rozpoczęcia: 22 maja 2023 roku, godz. 15
00

, spotkanie on-

line na Platformie Ms Teams CRE WŁ w Skierniewicach, do 31 maja 2023 

roku kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ 

w  Skierniewicach 

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

 
 

https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

