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Mielec, 28 stycznia 2022 r. 
Rok szkolny 2021/2022 - II półrocze 

I N F O R M A T O R  N R  5 1  

Podobnie jak w ubiegłym półroczu, zapraszamy nauczycieli do zapoznania się i korzystania z oferty form 
doskonalenia, zorganizowanych przez Powiatowy Ośrodek metodyczny działający w strukturach Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 

Projekt Serce i Pomoc – jest autorskim przedsięwzięciem  Podkarpackiego Kuratora Oświaty skierowanym 
do uczniów, rodziców i nauczycieli w klasie czwartej szkoły podstawowej. Celem projektu jest pomoc uczniom  
w przejściu na wyższy poziom edukacyjny, podjęcie działań, które ułatwią adaptację do nowej sytuacji 
edukacyjnej, zminimalizowanie niepowodzeń szkolnych, podtrzymanie motywacji uczenia się i zapewnienie 
poczucia sukcesu każdemu uczniowi. W powiecie mieleckim 9 szkół przystąpiło do projektu, zaplanowało 
działania i 30 września 2021 roku w Tarnobrzegu otrzymało akredytację wstępną Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty.  W tym celu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli dla szkół realizujących 
projekt przygotowało sieć współpracy „Serce i Pomoc”. Będzie to miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy 
szkołami i miejsce pomysłów, materiałów wspierających projekt. Opiekunem sieci współpracy jest doradca 
metodyczny z wychowania fizycznego – Bogumiła Dziekan-Gąbka. 

 Jak budować dobrostan nauczyciela? Analizując potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia, 
rozpoczynamy cykl zajęć  Dobrostan Nauczyciela – czyli moja inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie.  
Przywołując  definicję  prof.  Czapińskiego,  dobrostan  tłumaczymy jako  subiektywnie  postrzegane  przez 
osobę  poczucie  szczęścia  i  pomyślności,  zadowolenie  ze  stanu  życia. 
Dobrostan nauczycieli jest pozytywnym stanem emocjonalnym. To samopoczucie określa też nasze 
oczekiwania wobec siebie, ale również osób, z którymi pracujemy na co dzień, czyli dyrekcji, rodziców, uczniów 
i innych nauczycieli. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ poziom naszego szczęścia zawodowego wpływa 
również na atmosferę w szkole, w gronie nauczycielskim, w klasie czy podczas spotkań z rodzicami. To 
ogromna sieć powiązań. Jeżeli nauczyciel jest chodzącym katalizatorem, to młodzi ludzie chętnie skorzystają 
z jego energii, aby się rozwijać. 
Osiąganie i dążenie do dobrostanu w zawodzie nauczyciela jest dynamicznym społecznym i materialnym 
procesem i określany jest w czterech płaszczyznach (potrzebach): 
1. Potrzeba równowagi – Ciało. 
2. Potrzeba bezpieczeństwa   – Emocje.   
3. Potrzeba samorealizacji   – Umysł.  Nasz intelekt. 
4. Potrzeba uznania – Duch. 
Proponujemy realizację cyku szkoleń, które są konkretyzacją tych czterech ww. płaszczyzn. Daty szkoleń są 
umieszczone poniżej w części tabelarycznej. 

W poprzednim półroczu z dużym zainteresowaniem nauczycieli spotkało się szkolenie Charakterystyka 
ucznia w spektrum autyzmu i strategie radzenia sobie z jego trudnościami w szkole. W tym semestrze 
zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego na szkolenie z elementami warsztatu nt.: Praca 
z dzieckiem w spektrum autyzmu w przedszkolu, na którym podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na 
nurtujące nauczycieli pytania dotyczące autyzmu wczesnodziecięcego. Autyzm to odmienny od typowego 
sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania 
emocji, uczenia się.  Pojawiają się  objawy, które  powinny zaniepokoić rodzica, nauczyciela i opiekuna. Udział 
w szkoleniu pomoże nauczycielom je odczytać i zorganizować profesjonalną pomoc dla dziecka. Szkolenie 
poprowadzą oligofrenopedagodzy z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. 
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Wpisując się w zapotrzebowania nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej wchodzimy 
w cykl szkoleń „Gry i zabawy ruchowe wprowadzające do gier zespołowych”. Gry to doskonały środek 
dydaktyczny do nauczania i doskonalenia techniki indywidualnej, taktyki, współpracy zespołowej. Zajęcia będą 
prowadzić uznani specjaliści, nauczyciele mieleckich szkół z piłki ręcznej, koszykówki i piłki nożnej. Zajęcia 
odbędą się w formie warsztatów z udziałem uczniów w godzinach pracy szkoły.  

 CKPiDN realizuje projekt „Świat zdalnej edukacji” w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji: Wsparcie 
placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem 
i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka 
jakość systemu oświaty. Celem działań projektowych jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia 
udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek 
doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. W ramach projektu będą organizowane nieodpłatne 
szkolenia, składające się modułów szkoleniowych. Nauczyciele biorą udział w dwóch stacjonarnych modułach 
obowiązkowych: Metodyka edukacji zdalnej (5 godz.), Zintegrowana platforma edukacyjna (5 godz.) 
i wybierają dodatkowe trzy moduły prowadzone on-line spośród wymienionych: 

 Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5 godz.); 
 Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 godz.); 
 Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej (5 godz.); 
 Przegląd wybranych narzędzi edukacji zadanej (4 godz.); 
 Zoom (5 godz.); 
 Microsoft Teams (5 godz.); 
 Google Meet (5 godz.); 
 Multimedialne zasoby edukacyjne (3 godz.); 
 Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2 godz.); 
 Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 godz.). 

Do projektu przystąpiło prawie 160 nauczycieli ze szkół powiatu mieleckiego. Projekt kończy się 28 lutego 
2022 r. 

 

Dyrektorów i nauczycieli – liderów zespołów z powiatu mieleckiego zapraszamy na wykład z prezentacją 
on-line Zarządzanie zespołem w sytuacjach kryzysowych. Wykład dotyczy sytuacji nieprzewidywalnych, takich 
z jakimi zmierzyliśmy się np. w czasie pandemii. Dr Adrianna Kloskowska omówi, czym jest sytuacja kryzysowa 
i jak to zjawisko zdaniem psychologów, futurologów i ludzi zajmujących się przywództwem, wpływa na 
zachowania i relacje. Lider to ktoś, kto musi być przygotowany do takich sytuacji, które zmieniają plany 
i wymagają szybkich decyzji. Musi również wiedzieć, jak w takich sytuacjach reagują ludzie (a  reakcje mogą być 
bardzo różne - od działania pod wpływem impulsu do wycofywania się z działań),  żeby odpowiednio wpływać 
na to, co dzieje się w zespole, któremu przewodzi. Istotne jest również, by sam lider miał odpowiednie 
kompetencje, zarówno twarde, jak i miękkie, by jednocześnie z empatią i asertywnością zarządzać zasobami 
ludzkimi i o kształtowaniu tych kompetencji będzie mowa podczas spotkania, podając przykłady konkretnych 
zachowań. Spotkanie on-line odbędzie się 15 marca br. o godz. 17.00. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 6 czerwca 2019 r. 
Poz. 1045 § 18.1) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza szkoły/placówki do korzystania ze wspomagania ich w rozwoju. 
Celem wspomagania jest podniesienie w szkole/placówce jakości kształcenia i wychowania. Wspomaganie jest 
procesem, który trwa co najmniej jeden rok szkolny i polega na udzieleniu wsparcia radzie pedagogicznej 
w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb oraz określeniu obszaru do rozwoju oraz wypracowaniu, wdrożeniu, 
monitorowaniu i poddaniu ewaluacji rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia efektywności pracy 
szkoły/placówki oświatowej. Wspomaganie obejmuje następujące etapy: 

 zgłoszenie szkoły/placówki oświatowej do wspomagania, 
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 rozmowa dyrektora z przedstawicielem CKPiDN, ustalenie warunków współpracy i podpisanie umowy, 
 pomoc w wyborze obszaru do rozwoju i zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki 
 ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, 
 zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, 
 monitorowanie zaplanowanych działań, 
 wspólną ocenę efektów i opracowanie rekomendacji z realizacji zaplanowanych form wspomagania. 

W ramach wspomagania zapewnia się szkole/placówce oświatowej opiekę nauczyciela konsultanta, którego 
zadaniem jest: 

 pomoc w określeniu obszaru do rozwoju oraz zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb, 
 wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu programu wspomagania rozwoju szkoły/placówki, 
 pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia, 
 konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych i zespołowych problemów, 
 monitorowanie przebiegu wspomagania, 
 ewaluacja procesu na poszczególnych jego etapach, 
 przygotowanie raportu z realizacji wspomagania, 
 współpraca z radą pedagogiczną w określeniu rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym. 

Wsparcie szkoły przez konsultanta jest odpłatne. Zainteresowanych Dyrektorów szkół prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: 17 250 64 84.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w sieciach współpracy i samokształcenia, do których 
można się zapisać drogą mailową (a.mikula@ckp.edu.pl) – ze wskazaniem nazwy sieci, imienia, nazwiska oraz 
adresu e-mail.  

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w CKPiDN 
  

1.  Wychowanie przedszkolne - doradztwo metodyczne 

Beata Wrzesień – doradca 
metodyczny z wychowania 

przedszkolnego 
b.wrzesien@ckp.edu.pl 

2.  Język polski – doradztwo metodyczne 
Ewa Arciszewska - doradca 

metodyczny z języka polskiego 
e.arciszewska@ckp.edu.pl 

3.  Historia, WOS - doradztwo metodyczne 
Ryszarda Kryczka - doradca 
metodyczny z historii i WOS 

r.kryczka@ckp.edu.pl 

4.  Wychowanie fizyczne - doradztwo metodyczne 
Bogumiła Dziekan-Gąbka - doradca 

metodyczny z wychowania fizycznego 
b.gabka@ckp.edu.pl 

5.  
Zabawa w programowanie - wsparcie dla nauczycieli korzystających z 

gry edukacyjnej Scottie Go! dla nauczycieli korzystających z gry 
edukacyjnej Scottie Go! 

Anna Mikuła – specjalista 
ds. projektów edukacyjnych 

a.mikula@ckp.edu.pl  

6.  Sieć współpracy pedagogów, psychologów i wychowawców szkolnych 
Anna Mikuła – specjalista 

ds. projektów edukacyjnych 
a.mikula@ckp.edu.pl 

7.  Kultura w sieci – dla nauczycieli przedmiotów artystycznych 
Anna Mikuła – specjalista 

ds. projektów edukacyjnych 
a.mikula@ckp.edu.pl 

8.  Doradztwo zawodowe w szkole 

Danuta Zdonek – specjalista 
ds. organizacji kształcenia nauczycieli, 

doradca zawodowy 
d.zdonek@ckp.edu.pl  

9.  Ocenianie kształtujące w pracy kreatywnego nauczyciela 
Danuta Zdonek – specjalista 

ds. organizacji kształcenia nauczycieli 
d.zdonek@ckp.edu.pl  

10.  Serce i Pomoc 
Bogumiła Dziekan-Gąbka - doradca 

metodyczny z wychowania fizycznego 
b.gabka@ckp.edu.pl 



 
Placówka akredytowana decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty Nr WiJ.5470.6.2020 z dnia 15 lipca 2020 r. 

 
4 

W partnerstwie z przedsiębiorstwami realizujemy projekt „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” 
(RPO WP, Działanie 9.4) dla trzech szkół zawodowych: ZSE w Mielcu, ZST w Mielcu i ZS im. Prof. 
J. Groszkowskiego w Mielcu. Wsparciem w projekcie objęci są uczniowie i nauczyciele przedmiotów 
zawodowych z klas: technik informatyk (ZST), technik elektryk, technik elektronik (ZS), technik logistyk (ZSE). 
Działania przewidziane w projekcie to: doposażenie pracowni szkolnych, staże zawodowe 
w przedsiębiorstwach dla uczniów i nauczycieli, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów, współpraca z otoczeniem społeczno-
gospodarczym. W ramach projektu prowadzona jest sieć współpracy i samokształcenia „TIK i e-learning 
w szkolnictwie zawodowym”. 

 

 Od lutego 2015 roku przy CKPiDN działa Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”, 
której zadaniem jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz konkretnych umiejętności technicznych – 
związanych głównie z przemysłowym charakterem naszego miasta, a także przygotowanie uczniów do 
przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia. Zajęcia dla uczniów są organizowane w Regionalnym Centrum 
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. 
Poprzez organizację zajęć prowadzonych w systemie pozaszkolnym chcemy nie tylko przygotować uczniów do 
udziału w konkursach organizowanych na terenie kraju, ale przede wszystkim pokazać młodym ludziom, że 
obcowanie ze światem nauki i techniki stanowi niezapomnianą przygodę, która przygotuje uczniów do 
przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia. 
Rekrutacja do Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych LEONARDO działającej przy Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B prowadzona jest na 
początku roku szkolnego. Akademia LEONARDO zwraca szczególną uwagę na umożliwienie dzieciom 
i młodzieży rozwoju swoich zainteresowań i pasji, co może stać się początkiem ukierunkowania wyborów 
przyszłości zawodowej. Zajęcia Akademii to nieprzerwanie modelarstwo lotnicze i kosmiczne na różnych 
poziomach zaawansowania, a także szeroko rozumiana robotyka i programowanie – od grup początkujących 
gdzie dzieci poznają tajniki programowania przez zabawę, po grupy przygotowujące uczestników do udziału 
w różnych konkursach. 
Więcej informacji: Barbara Rusin, e-mail: b.rusin@ckp.edu.pl  tel.: 17 250 64 88 

 W ubiegłym półroczu doradcy metodyczni zaplanowali tzw. Dzień Literacki, ale ze względu na sytuację 
covidową nie mógł się on odbyć. Przedsięwzięcie jest ciekawą formą rozwoju i uczniów, i nauczycieli, dlatego 
zaproponujemy nowy termin tego wydarzenia. Informacja ukaże się na stronach CKPiDN w Mielcu i zostanie 
wysłana do dyrektorów szkół. Informacyjnie przedstawiamy jego program.  

Dzień Literacki obejmuje dwie grupy wiekowe: 
 Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu mieleckiego. 

W programie: prezentacja dorobku artystycznego p. Sylwii Bacewicz, wysłuchanie fragmentów 
nagrania Bajki o śmieciach, której autorami są mieleckie przedszkolaki. Spotkania autorskie z uczniami 
twórcami książeczek literackich. Spotkanie zostanie wzbogacone wystawą prac uczniów dotyczących 
propagowania wśród nich czytelnictwa.  

 Godz.: 9.00 – 10.00. 
 Uczniowie klas IV- VIII szkół podstawowych z terenu powiatu mieleckiego. W programie: prezentacja 

wybranych utworów Kazimierza Wierzyńskiego i Haliny Konopackiej, prezentacja prac literackich 
propagujących czytelnictwo wśród uczniów, zaprezentowanie własnej twórczości uczniowskiej.  
Godz.: 11.00 – 12.00. 

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania się na spotkanie zostaną opublikowane w aktualnościach na 
stronie internetowej CKPiDN. 

Edukacja regionalna to proces „wrastania” w przeszłość, tradycję i kulturę ziemi rodzinnej. Jest ona 
ważnym elementem kształcenia ogólnego w szkole. W związku z tym doradcy metodyczni zorganizują cykl 
warsztatów z tej dziedziny pod nazwą: „Czas omija miejsca, które wspominamy”. Pierwszy warsztat odbędzie 
się już w maju bieżącego roku.  Szczegóły w części tabelarycznej informatora. 
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Doradcy metodyczni zapraszają na lekcje otwarte prezentujące innowacyjne podejście do nauczania. Ich 
harmonogram i tematyka ukażą się jako oddzielna informacja opublikowana w aktualnościach na stronie 
internetowej CKPiDN w Mielcu. Przed planowanym terminem zajęć należy skontaktować się z doradcą 
metodycznym. Podobnie jak w ubiegłym roku doradcy metodyczni będą również kontynuować uczestnictwo 
w projekcie „Zaproś mnie na swoją lekcję”. Możliwych jest kilka form realizacji tego projektu: obustronnie on-
line, on-line z jednej strony (nauczyciela lub doradcy), w formie tradycyjnej. Doradcy metodyczni mogą 
również uczestniczyć jako obserwatorzy w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli ubiegających się o kolejny 
stopień awansu zawodowego. W takim przypadku prosimy o indywidualne kontakty z doradcą metodycznym. 
Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia i w sieciach współpracy 
i samodoskonalenia oraz do zapoznawania się udostępnianymi materiałami i aktualizowaną ofertą edukacyjną 
doradców metodycznych na stronie placówki: www.ckpidn/Dla nauczycieli/Doradztwo metodyczne. 
 
Doradcy metodyczni zapraszają na swoją stronę www na stronie CKPiDN, zakładka: Dla 
nauczycieli/Doradztwo metodyczne.  

 
Wybrane szkolenia planowane na II półrocze roku szkolnego 2021/2022 

Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

1. 

Propozycje opracowania 
lektury obowiązkowej 
w klasach szkoły 
podstawowej 

2 
warsztaty 

on-line 
(nieodpłatnie) 

11 I 2022 
godz. 16.00 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

2. 

Polskie Państwo Podziemne 
na Rzeszowszczyźnie – 
wykorzystanie gier 
dydaktycznych w nauczaniu 

2 
seminarium  

on-line 
(nieodpłatnie) 

18 I 2022 
godz. 16.00 

 

dr Mirosław Surdej 
Katarzyna Kyc 

Instytut Pamięci 
Narodowej 

w Rzeszowie 
Ryszarda Kryczka 

doradca metodyczny 
z historii  

z CKPiDN w Mielcu 

3. 
Oswoić Genially – Geniallne 
lekcje zdalne. Przykłady pracy 
z aplikacją. 

3  
szkolenie 

on-line 
(nieodpłatnie) 

9 II 2022 
godz. 16.00 

Anna Płatek  
nauczyciel języka 

polskiego 

4 Jak budować dobrostan nauczyciela? 

Samorozwój jako źródło dobrostanu 2 
wykład 
on-line 

(nieodpłatnie) 

1 III 2022 
godz. 17.00 

dr Adrianna 
Kloskowska 

dyrektor 
Niepubliczny Ośrodek 

Doskonalenia 
Nauczycieli 

 IMPULS DO ROZWOJU 
EDUKACJI  
Grudziądz 

Jeść, czy odżywiać się? 2 
wykład 
on-line 

(nieodpłatnie) 

22 III 2022 
godz. 18.00 

Agata Anuszewska 
dietetyk 

„Projekt Zdrowie” 
w Mielcu 
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Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

Jak aktywność fizyczna przekłada się 
na dobre samopoczucie? 2 

wykład 
warsztaty 

on-line 
(nieodpłatnie) 

28 IV 2022 
godz. 16.00 

Rafał Antczak 
fizjoterapeuta, 

osteopata 
Fizjo-Pomoc Medical 

Center 

5. 
Dobre praktyki w pracy 
szkolnego doradcy 
zawodowego  

1 
seminarium 

on-line 
(nieodpłatnie) 

15 III 2022 
godz. 16.30 

Sławomir Wiktor 
doradca zawodowy 

Młodzieżowe  
Centrum Kariery 

Dębica 

6. Zarządzanie zespołem 
w sytuacjach kryzysowych 2 

wykład 
on-line 

(nieodpłatnie) 

15 III 2022 
godz. 17.00 

dr Adrianna 
Kloskowska 

 dyrektor 
Niepubliczny Ośrodek 

Doskonalenia 
Nauczycieli 

 IMPULS DO ROZWOJU 
EDUKACJI  
Grudziądz 

7. Praca z dzieckiem w spektrum 
autyzmu w przedszkolu 2 

szkolenie 
z elementami 

warsztatu 
(nieodpłatnie) 

24 III 2022 
godz. 16.30 

Powiatowy Zespół 
Placówek Szkolno-
Wychowawczych 

w Mielcu 

Oligofrenopedagodzy 
z Powiatowego Zespołu 

Placówek Szkolno-
Wychowawczych 

w Mielcu 

8. 

Praca z dzieckiem 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych na lekcji 
wychowania fizycznego: 
 nadpobudliwość 

ruchowa, 
 dysleksja, 
 zaburzenie rozwoju 

ruchowego, 
 autyzm. 

Dostosowanie wymagań do 
poszczególnych potrzeb. 

3 
seminarium 

on-line 
(nieodpłatnie) 

29 III 2022 
godz. 17.30 

 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka 

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

Małgorzata Leś 
nauczyciel wychowania 

fizycznego 
Szkoła Podstawowa 

w Czerminie 

9. 
Jak przygotować uczniów do 
egzaminu ósmoklasisty 
z historii? 

2 
warsztaty 

on-line 
(nieodpłatnie) 

5 IV 2022 
godz. 17.00 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 

z historii z CKPiDN 
w Mielcu 

10. 
Gry i zabawy ruchowe 
wprowadzające do gier 
zespołowych - piłka ręczna 

2 warsztaty 
(nieodpłatnie) 

12 IV 2022 
godz. 13.00 

SP nr 8 w Mielcu 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka 

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

Łukasz Rybak 
nauczyciel wychowania 

fizycznego 
Szkoła Podstawowa 

nr 8 w Mielcu 
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Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

11. 

Poprawność językowa 
uczniów. Czy można nauczyć 
uczniów pisać poprawnie? 
Sposoby pracy. 

2 
seminarium  

on-line 
(nieodpłatnie) 

26 IV 2022 
godz. 16.00 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

12. 

Rozwijanie logicznego 
myślenia poprzez skojarzenia 
– wykorzystanie 
różnorodnych gier 
dydaktycznych 

2 warsztaty* 
 (nieodpłatnie) 

26 IV 2022 
godz. 17.00* 

 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 

13. 

Symbole naszej historii - 
propozycje zajęć 
dydaktycznych dla dzieci 
w wieku przedszkolnym 
z zakresu edukacji 
patriotycznej 

2 
szkolenie 

on-line 
(nieodpłatnie) 

27 IV 2022 
godz. 17.00 

Pracownicy  
Instytutu Pamięci 

Narodowej 
Oddział w Rzeszowie 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 

14. 
„Czas omija miejsca, które 
wspominamy” – historia 
Mielca i okolic w pigułce 

2 

warsztaty 
stacjonarne 

(nieodpłatnie) 
 

10 V 2022  
godz. 16.30 

Muzeum Historii 
Regionalnej – 

Pałacyk Oborskich 

Krzysztof Haptaś 
kierownik  

Muzeum Historii 
Regionalnej w Mielcu – 

Pałacyk Oborskich 
Ryszarda Kryczka 

doradca metodyczny 
z historii 

z CKPiDN w Mielcu 

15. 

Edukacja zdrowotna w szkole 
podstawowej klasy IV – VIII  
 planowanie edukacji 

zdrowotnej podczas  
lekcji wychowania 
fizycznego, 

 planowanie projektu 
edukacyjnego z edukacji 
zdrowotnej w ramach 
wychowania fizycznego 

 spotkanie z dietetykiem 

3 
konferencja 

on-line 
(nieodpłatnie) 

 10 V 2022 
godz. 17.30 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka 

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 
Agata Anuszewska 

dietetyk 
„Projekt Zdrowie” 

w Mielcu 

16. 

Awans zawodowy nauczyciela 
wychowania przedszkolnego 
– przygotowanie 
dokumentacji, realizacja 
zadań 

2 
warsztaty 

on-line 
(nieodpłatnie) 

10 V 2022 
godz. 17.00 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 

17. Cyberbezpieczeństwo 
w praktyce. 1 

seminarium 
on-line 

(nieodpłatnie) 

12 V 2022 
godz. 13.00 

Paweł Kułaga 
nauczyciel informatyk 

z CKPiDN w Mielcu 
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Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

18. 
Gry i zabawy ruchowe 
wprowadzające do gier 
zespołowych - koszykówka 

2 warsztaty 
(nieodpłatnie) 

17 V 2022 
godz. 11.00 

SP nr 9  
w Mielcu 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka 

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN  
w Mielcu 

Grzegorz Gudz  
nauczyciel wychowania 

fizycznego 
w Szkole Podstawowej 

nr 9 w Mielcu 

19. 

Jak poradzić sobie 
z zapamiętywaniem – praca 
z lapbookiem oraz 
z wybranymi metodami 
mnemotechnik 
 

2 

warsztaty 
on-line* 

(nieodpłatnie) 
 

17 V 2022 
godz. 17.00 

 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 

z historii z CKPiDN 
w Mielcu  

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 

20. Awans zawodowy nauczyciela 
wychowania fizycznego 2 

warsztaty 
  on-line 

(nieodpłatnie) 

24 V 2022 
godz. 17.30 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka 

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

21. 
Gry i zabawy ruchowe 
wprowadzające do gier 
zespołowych  - piłka nożna 

2 warsztaty 
(nieodpłatnie) 

maj 2022 
godz. 13.00 

SP nr 6 
w Mielcu 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka 

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 
Maciej Karasiński 

nauczyciel wychowania 
fizycznego 

Szkoła Podstawowa 
nr 6 w Mielcu 

*on-line lub stacjonarnie w zależności od sytuacji epidemicznej 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną ze strony placówki www.ckp.edu.pl zakładka: Dla nauczycieli 
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Propozycje szkoleń rad pedagogicznych realizowanych stacjonarnie lub on-line 

Lp. Doradca Proponowana tematyka 

1. 
Ewa Arciszewska 

doradca metodyczny 
z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

 
e.arciszewska@ckp.edu.pl 

 
 
 

Temat 1. 
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – wnioski i działania zmierzające 
do poprawy efektów kształcenia (2x60 min.) 
Temat 2. 
Modyfikacje działań nauczycielskich na podstawie diagnozy umiejętności 
uczniów dokonanej w oparciu o analizę egzaminów, wyników kształcenia 
(2x60 min.) 
Temat 3. 
Budowanie relacji z uczniem – drogą do ich wszechstronnego rozwoju  
(2x60 min.) 

2. 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego  z CKPiDN 

w Mielcu 
 

b.wrzesien@ckp.edu.pl 
 

Temat 1. 
Radzenie sobie ze stresem w życiu zawodowym i osobistym (2x60 min.) 
Temat 2. 
Dokumentacja nauczyciela przedszkola, praktyczne przykłady rozwiązań 
(2x60 min.) 
Temat 3. 
Moje emocje, twoje emocje, nasze emocje – rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej (2x60 min.) 
Temat 4. 
Kodowanie i programowanie w przedszkolu (2x60 min.) 
Temat 5. 
Wychowywać to kochać i wymagać (2x60 min.) 

3. 
Ryszarda Kryczka 

doradca metodyczny 
z historii i WOS z CKPiDN 

w Mielcu 
 

r.kryczka@ckp.edu.pl 

Temat 1: 
Radzenie sobie ze stresem w życiu osobistym i zawodowym (2x60 min.) 

Temat 2: Moje emocje, twoje emocje, nasze emocje – rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej (2x60 min.) 
Temat 3: 
Kreatywne i krytyczne myślenie, jako wyznacznik szkoły XXI wieku  
(2x60 min.) 

4. 
Bogumiła Dziekan-Gąbka 

doradca metodyczny 
z wychowania fizycznego 

z CKPiDN w Mielcu 
 

b.gabka@ckp.edu.pl 

Temat 1:  
Inwestycja w siebie: promocja zdrowia: proste, skuteczne ćwiczenia 
fizyczne, aktywizacyjne, ćwiczenia relaksacyjne i techniki oddechowe, 
ćwiczenia poprawiające komfort życia i poprawiające samopoczucie 
(120 min.) 
Temat 2:  
Szkolny projekt edukacyjny interdyscyplinarny:  
-wychowanie fizyczne z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, 
-wychowanie fizyczne z przedmiotami językowymi, humanistycznymi  
(2x90 min.) 

Aby zamówić szkolenie rady pedagogicznej prosimy o kontakt mailowy z doradcą metodycznym lub wysłanie 
pisma-zamówienia do CKPiDN. Szkolenia prowadzone przez doradców metodycznych są jest bezpłatne. Szkoła 
ponosi jedynie koszty delegacji zaproszonego doradcy. Delegację dla DM wystawia CKPiDN, koszty delegacji 
ponosi szkoła zapraszająca DM. 
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Harmonogram konsultacji indywidulanych od lutego do czerwca 2022** 

Przedmiot, 
doradca metodyczny Dzień Godzina Miejsce konsultacji 

Język polski 
Ewa Arciszewska 

e.arciszewska@ckp.edu.pl 
 

luty: 
01, 08 

 
marzec: 
01, 15 

 
kwiecień: 

05, 19 
 

maj: 
10, 24 

 
czerwiec: 

07, 21 

14.00 – 16.00 

Konsultacje stacjonarne  
w CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B,  

mailowe 
lub  

on-line za pomocą programu Microsoft Teams 

Historia i wos 
Ryszarda Kryczka 

r.kryczka@ckp.edu.pl 
 

Wychowanie fizyczne 
Bogumiła Dziekan-Gąbka 

b.gabka@ckp.edu.pl 
 

Wychowanie 
przedszkolne 

Beata Wrzesień 
b.wrzesien@ckp.edu.pl 

 

**Przed planowanymi konsultacjami prosimy zgłosić swoje uczestnictwo mailem do doradcy metodycznego
           

Zapraszamy 


