
 

 

 
REALIZUJEMY SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W FORMIE 

                  ON-LINE stacjonarnej lub hybrydowej*** 
 

KALENDARIUM SZKOLEŃ STACJONARNYCH I ON-LINE**** 
 

DATA/GODZ: TEMAT: ADRESACI: CENA/osoba: 

 

 

17 VIII 2022 r. 

17:30-20:30 

On-line 

 

 

Diagnoza funkcjonalna dziecka 

 

Nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy i inni 

zainteresowani 

 

 

220,00 zł 

 

18 VIII 2022 r. 

10:00-13:00 

On-line 

 

Organizacja roku szkolnego 

2022/2023 w przedszkolu. Plan 

nadzoru pedagogicznego. 

 

 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy 

przedszkoli 

 

 

290,00 zł 

 

18 VIII 2022 r. 

10:00-13:00 

On-line 

 

Organizacja roku szkolnego 

2022/2023 w szkole. Plan nadzoru 

pedagogicznego. 

 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy 

szkół 

 

290,00 zł 

 

 

 

 

 

19 VIII 2022 r. 

16:30-19:30 

On-line 

 

 

 

 

 

Centralny Rejestr Umów - nowe 

obowiązki JSFP 

 

Pracownicy administracji 

publicznej, samorządu 

terytorialnego, 

sekretarze, kierownicy i 

pracownicy wydziałów 

organizacyjnych, 

informatycy,  osoby 

odpowiedzialne za udzielanie 

informacji publicznej, osoby, które 

będą odpowiedzialne za 

wprowadzanie danych do rejestru 

 

 

 

 

 

 

320,00 zł 

 

22 VIII 2022 r. 
16:30-20:15 

On-line 

 

Awans zawodowy nauczyciela- 

nowe zasady 

od września 2022r./szkolenie dla 

nauczycieli 

 

Nauczyciele szkół, przedszkoli i 

inni zainteresowani 

 

220,00 zł 

 
24 VIII 2022 r. 

16:30-19:30 
On-line 

 

 

Nowelizacja statutu szkoły 
 

Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele 

pracujący 

w zespołach problemowych 

przygotowujący nowelizację 

 
260,00 zł 

 

25 VIII 2022 r. 

10:00-13:00 

On-line 

 

Organizacja roku szkolnego 

2022/2023 w szkole. Plan nadzoru 

pedagogicznego. 

 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy 

szkół 

 

290,00 zł 

 

26 VIII 2022 r. 

16:00-19:30 
 

27 VIII 2022 r. 

9:00-17:00 

STACJONARNE 
WARSZAWA 

 

Kurs TUS Trening Umiejętności 

Społecznych I i II stopień Kurs 

doskonalący, dający umiejętności 

prowadzenia zajęć TUS 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi i inni zainteresowani 

 

 

 

550,00 zł 

 

30 VIII 2022 r. 

17:30-20:30 

On-line 

 

 

NVC - porozumienie bez przemocy w 

pracy nauczyciela 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół/przedszkoli, 

nauczyciele wspomagający, 

psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi i inni zainteresowani 

 

 

 

 

180,00 zł 



 

 

 

2 IX 2022 r. 

16:00-19:30 
 

3 IX 2022 r. 

9:00-17:00 

On-line 

 

Kurs TUS Trening Umiejętności 

Społecznych I i II stopień Kurs 

doskonalący, dający umiejętności 

prowadzenia zajęć TUS 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi i inni zainteresowani 

 

 

 

 

550,00 zł 

 
3 IX 2022 r. 
09:00-17:00 

STACJONARNE 
WARSZAWA 

 

Odimienna Metoda Nauki 

Czytania według koncepcji dr Ireny 

Majchrzak 

 
Nauczyciele edukacji przedszkolnej 

oraz wczesnoszkolnej, inni 

zainteresowani 

 
 

350,00 zł 
 

 
5 IX 2022 r. 

10:00 – 13:00 
On-line 

 
Zmiany w prawie oświatowym na 

rok szkolny 2022/2023 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół,  

przedszkoli i inni zainteresowani 

 
290,00 zł 

 
6 IX 2022 r. 
17:30-20:30 

On-line 

 

Odpowiedzialność prawna i 

bezpieczeństwo dziecka w szkole i 

przedszkolu w czasach zagrożenia 

 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół przedszkoli i inni 

zainteresowani 

 
 

250,00 zł 

 
7 IX 2022 r. 
17:30-20:30 

On-line 

 

Recepta na wyciszanie grupy w 

przedszkolu 

 
Nauczyciele przedszkoli i inni 

zainteresowani 

 
180,00 zł 

 
 

NOWOŚĆ! 
 

8 IX 2022 r. 
15:00-20:00 

On-line 
 

 

KONFERENCJA 

Organizacja Pracy w 

Zróżnicowanym Zespole – małe 

 i duże sukcesy dzieci/uczniów 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi i inni zainteresowani 

 

 
 

390,00 zł 

 

12 IX 2022 r. 
16:30-19:30 

            On-line 

 

Protokołowanie zebrań rady 

pedagogicznej 

 

Nauczyciele wszystkich typów 
szkół/ przedszkoli/ placówek 

oświatowych pełniących funkcję 
sekretarza(protokolanta) rady 

pedagogicznej 
 

 

290,00 zł 

 
13 IX 2022 r. 
17:00-19:15 

On-line 

 

Edukacja włączająca 

 
Nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele 
wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy i inni 
zainteresowani 

 

 
190,00 zł 

 
14 IX 2022 r. 
17:30-20:30 

On-line 

 

Trudności edukacyjne i społeczne 

dzieci w świetle teorii integracji 

sensorycznej 

 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół przedszkoli i inni 
zainteresowani 

 
200,00 zł 

 

15 IX 2022 r. 

16:30-18:45 

On-line 

 

Współczesny wychowawca wobec 

wyzwań globalnych 

 

Nauczyciele szkół i inni 
zainteresowani 

 

200,00 zł 

 

16 IX 2022 r. 

10:00 – 14:30  

STACJONARNE 
WARSZAWA 

 

 

Kontrola zarządcza  

 

 

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i inni 

zainteresowani 

 

 

 

350,00 zł 



 

 

 
19 IX 2022 r. 
16:30-20:30 

On-line 

 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju- 

WWR 

 
Nauczyciele szkół, przedszkoli, 

psycholodzy, pedagodzy i inni 

zainteresowani 

 
220,00zł 

 

20 IX 2022 r. 

17:30-20:30 

On-line 

 

 

Nauka kodowania w przedszkolu 

 

Nauczyciele przedszkoli, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 

 

 

160,00 zł 

 

21 IX 2022 r. 

10:00-13:45 
 

22 IX 2022 r. 

10:00 - 13:45 

On-line 

 

Kompleksowy kurs dla 

wicedyrektorów 

 

 

Nauczyciele pełniący funkcję 

wicedyrektora 

 

490,00 zł 

 

22 IX 2022 r. 

9:00-12:00 

On-line 

 

 

Profesjonalny sekretariat 

w szkole, placówce oświatowej 

 

Osoby pracujące na stanowisku 

sekretarza/ sekretarki w 

placówkach oświatowych, 

intendenci, wszystkie osoby, które 

chcą poszerzyć i zdobyć nowe 

kompetencje na rynku pracy 

 

 

280,00 zł 

 

26 IX 2022 r. 

17:30-20:30 

On-line 

 

Organizacja i udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Opracowanie WOPFU, IPET i 

projektowanie działań 

wspierających dziecko. 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy i inni 

zainteresowani 

 

 

200,00 zł 

 

27 IX 2022 r. 

17:30-20:30 

On-line 

 

Aktywne słuchanie muzyki w 

koncepcji Batii Strauss 

 

 

Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej oraz 

wczesnoszkolnej, inni 

zainteresowani 

 

180,00 zł 

 

28 IX 2022 r. 

17:00-20:00 

On-line 

 

 

Edukacja matematyczna 

najmłodszych 

 

Nauczyciele przedszkoli i edukacji 

wczesnoszkolnych 

 

 

200,00 zł 

 

29 IX 2022 r. 

17:00-20:00 

On-line 

 

Tworzenie Gier i Quizów 

Dydaktycznych 

 

Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej, nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej i inni 

zainteresowani 

 

 

190,00 zł 

 

3 X 2022 r. 

17:30-20:30 

On-line 

 

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

 

Pracownicy placówek oświatowych 

i inni zainteresowani 

 

110,00 zł 

 
 

4 X 2022 r. 
16:00-19:00 

On-line 

 
 

ePUAP-obsługa elektronicznej 

Platformy Usług Administracji 

Publicznej 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 
przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 
psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi i inni zainteresowani 

 
 
 

280,00 zł 

 
6 X 2022 r. 

17:30-20:30 
On-line 

 
ASD praca z dzieckiem z 

zaburzeniami  ze spektrum autyzmu 

– aspekty praktyczne 

 
Nauczyciele szkół, przedszkoli, 
psycholodzy, pedagodzy i inni 

zainteresowani 
 

 
200,00 zł 



 

 

 

10 X 2022 r. 

17:30-20:30 

On-line 

 
Neurodydaktyka – nauczanie i 
uczenie się przyjazne mózgowi 

 

Nauczyciele szkół, przedszkoli, 

psycholodzy, pedagodzy i inni 

zainteresowani 

 

 

200,00 zł 

 

10 X 2022 r. 

16:00-19:45 
 

11 X 2022 r. 

16:00-19:45 

On-line 

 

 

 

Kurs Excel, Word I i II stopień 

 

 

 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół; przedszkoli i 

inni zainteresowani 

 

 

390,00 zł 

 

11 X 2022 r. 

17:30-20:30 

On-line 

 

Zastosowanie metod komunikacji 

alternatywnej - AAC w pracy z 

dziećmi 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy i inni 

zainteresowani 
 

 

 

200,00 zł 

 
12 X 2021 r 
17:30-20:30 

On-line 

 

 

Zabawy muzyczno-ruchowe  

w koncepcji Carla Orffa 

 
Nauczyciele edukacji przedszkolnej 

oraz inni zainteresowani 
 

 
180,00 zł 

 

18 X 2022 r. 

17:30-20:30 

On-line 

 

Matematyka w działaniu-ruch  

i zabawa 

 

Nauczyciele edukacji przedszkolnej 

oraz inni zainteresowani 

 

160,00 zł 

 

21 X 2022 r. 

10:00-13:45 

On-line 

 

Organizacja i praca nauczyciela 

bibliotekarza 

 

Nauczyciele bibliotekarze i inni 

zainteresowani 

 

220,00 zł 

 

 

25 X 2022 r. 

16:00-19:00 

On-line 

 

 

Nowe niebezpieczne zagrożenie - 

hazard i nastolatki. Co może zrobić 

nauczyciel. 

 

 

Nauczyciele szkół, psycholodzy, 

pedagodzy, nauczyciele 

wspomagający i inni 

zainteresowani 

 

 

190,00 zł 

 
15 XI 2022 r. 
9:00-12:00 

On-line 

 
Instrukcja kancelaryjna  

i jednolity rzeczowy wykaz Akt  
w praktyce szkolnej 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby 

pracujące na stanowisku 

sekretarza / sekretarki w 

placówkach oświatowych, 

intendenci, kierownicy 

gospodarczy 

 
280,00 zł 

 

 

16 XI 2022 r. 

16:00-19:00 

On-line 

 

 

 

Depresja i sygnały myśli 

samobójczych - uważny nauczyciel 

 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi i inni zainteresowani 
 

 

 

190,00 zł 

*rezerwacje miejsc i dodatkowe informacje udzielamy telefonicznie 

**istnieje możliwość realizacji szkoleń on-line i webinariów na zamówienie Rad Pedagogicznych 
***z przyczyn niezależnych termin realizacji szkoleń i webinariów może ulec zmianie 

****szkolenia i webinaria odbędą się pod warunkiem zebrania minimalnej ilości uczestników 

 


