
 

 

 
REALIZUJEMY SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W FORMIE 
                  ON-LINE stacjonarnej lub hybrydowej*** 

 
KALENDARIUM SZKOLEŃ STACJONARNYCH I ON-LINE**** 

 

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

 

 
20 III 2023 r. 
17:30-20:30 

On-line 

 

Protokołowanie zebrań rady 
pedagogicznej 

 
Nauczyciele wszystkich typów 
szkół/ przedszkoli/ placówek 

oświatowych pełniących funkcję 
sekretarza(protokolanta) rady 

pedagogicznej 
 

 
 

290,00 zł 

 
21 III 2023 r. 
17:15 – 21:00 

On-line 

 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju- 

WWR 

 
Nauczyciele szkół, przedszkoli, 
psycholodzy, pedagodzy i inni 

zainteresowani 
 

 
220,00zł 

 

22 III 2023 r. 

17:00-19:15 

On-line 

 

Laboratoria Przyszłości 

- jak planować i realizować zajęcia 
zgodnie z wymogami projektu i 
kierunkiem polityki oświatowe 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół/przedszkoli 

 

220,00 zł 

24 III 2023 r. 

16:00-19:30 
 

25 III 2023 r. 

9:00-17:00 

On-line 

Trening Umiejętności Społecznych I 
i II stopnia. 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 

27 III 2023 r. 
17:30-20:30 

On-line 
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 

Pracownicy placówek 
oświatowych, inni zainteresowani 

110,00 zł 

 
28 III 2023 r. 
17:00-20:00 

On-line 

 
Regulacje prawne w karcie 

nauczyciela- awans zawodowy 

 
Dyrektorzy, nauczyciele szkół, 

przedszkoli  

i inni zainteresowani 

 
 

220,00 zł 

 
 29 III 2023 r. 
16:30-19:30 

On-line 
 

 
Depresja, sygnały myśli 

samobójczych- uważny nauczyciel 

 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, 
nauczyciele, pedagodzy i 

psycholodzy szkolni, wychowawcy 
świetlic 

 
190,00zł 

 
30 III 2023 r. 
17:30-20:30 

On-line 

 

Matematyka w działaniu-ruch  
i zabawa 

 
Nauczyciele przedszkoli i inni 

zainteresowani 

 
180,00 zł 

3 IV 2023 r. 
16:00-19:00 

On-line 

Obowiązki i sposoby 

dokumentowania pracy specjalisty 

w placówce oświatowej  

Pedagodzy, pedagodzy specjalni, 

nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, 

logopedzi i inni zainteresowani 

200,00 zł 

 
4 IV 2023 r. 
17:30-20:30 

On-line 

Edukacja włączająca w praktyce 

szkoły ogólnodostępnej. 

Omówienie modelu, 

projektowanych zmian oraz 

założeń do budowania klimatu 

szkoły włączającej 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 
wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy i inni 
zainteresowani 

 
 

200,00 zł 



 

 

 

12 IV 2023 r. 

17:30-20:30 

On-line 

 

Aktywne słuchanie muzyki w 

koncepcji Batii Strauss 

 

Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej oraz 

wczesnoszkolnej, inni 

zainteresowani 

 

190,00 zł 

 

13 IV 2023 r. 

17:00-20:00 

On-line 

 

Recykling intelektualno-

emocjonalny 

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele 

wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy 

 i inni zainteresowani 

 

 

200,00 zł 

 

15 IV 2023 r. 

10:00-15:30 

STACJONARNE 
WARSZAWA 

 

Aktywne słuchanie muzyki w 

koncepcji Batii Strauss 

 

Nauczyciele edukacji 

przedszkolnej oraz 

wczesnoszkolnej, inni 

zainteresowani 

 

330,00 zł 

 
18 IV 2023 r. 
17:30-20:30 

On-line 

 
ASD Praca z dzieckiem z 

zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu  

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli i inni zainteresowani 
 

 
200,00 zł 

 
18 IV 2023 r. 
16:30 -20:00 

On-line 

 
Organizacja pracy nauczyciela  

bibliotekarza  
 

 
Nauczyciele bibliotekarze 

 
220,00 zł  

19 IV 2023 r. 
17:30 -20:30 

On-line 

Zabawy wyciszające i relaksujące 
w przedszkolu  

Nauczyciele przeszkoli, nauczyciele 
wspomagający, nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej 

190,00 zł 

         21 IV 2023 r. 

16:00-19:30 
 

22 IV 2023 r. 

9:00-17:00 

STACJONARNE 
WARSZAWA 

 

Trening Umiejętności Społecznych I 

i II stopienia. 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 

 

24 IV 2023 r 
16:30-19:30 

            On-line 

 

Nowelizacja statutu 

szkoły/przedszkola N 

 

Dyrektorzy szkół/przedszkoli oraz 

nauczyciele pracujący w zespołach 

problemowych przygotowujący 

nowelizację 

 

260,00 zł 

25 IV 2023 r. 

17:00-20:00 

On-line 

Niebieska Karta 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 
nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, nauczyciele 
wspomagający, asystenci, 

psycholodzy, pedagodzy i inni 
zainteresowani 

 

190,00 zł 

27 IV 2023 r 
8:00-11:00 

On-line 

ePUAP-obsługa elektronicznej 

Platformy Usług Administracji 

Publicznej 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 
nauczyciele szkół, nauczyciele 

przedszkoli, osoby pracujące na 
stanowisku sekretarza/ sekretarki 
w placówkach oświatowych oraz 

pracownicy administracji 
publicznej 

280,00 zł 

 
8 V 2023 r 

16:30-19:30 
On-line 

 

Praca z uczniem wybitnie zdolnym 

 
Nauczyciele szkół, przedszkoli, 
psycholodzy, pedagodzy i inni 

zainteresowani 
 

 

 
200,00 zł 



 

 

 

10 V 2023 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 

 
11 V 2023 r. 

10:00 – 13:45 
On-line 

 

 

Profesjonalny kierownik 

gospodarczy w placówce 

oświatowej 

 

 Osoby pełniące funkcję 

kierownika gospodarczego szkoły i 
osoby przygotowujące się do 

pełnienia tej funkcji. 
 

 
 

250,00 zł 

 
17 V 2023 r. 
9:00-12:45 

            On-line 

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

pracownicy kadr 

 
300,00 zł 

           
          18 V 2023 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 

 
24 V 2023 r. 
10:00-13:00 

On-line 

 

Regulaminy i procedury  

w przedszkolu 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

przedszkoli i inni zainteresowani 

 
300,00 zł 

 

30 V 2023 r. 

10:00-13:00 

            On-line 

Podsumowanie pracy szkoły w roku 

szkolnym 2022/2023. Sprawozdanie 

z realizacji nadzoru pedagogicznego  

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół 

 
300, 00 zł 

 

6 VI 2023 r. 

10:00-13:45 
 

7 VI 2023 r. 

10:00 - 13:45 

  On-line 
 

 

Kompleksowy kurs dla 

wicedyrektorów 

 

 

Nauczyciele pełniący funkcję 

Wicedyrektora i inni 
zainteresowani 

 

 

490,00 zł 

 

14 VI 2023 r. 

10:00-13:00 

On-line 

Podsumowanie pracy przedszkola w 

roku szkolnym 2022/2023. 

Sprawozdanie z realizacji nadzoru 

pedagogicznego 

 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

przedszkoli 

 
300, 00 zł 

4 VII 2023 r. 
17:30-20:30 

On-line 
Zarządzanie stresem 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, 
nauczyciele szkół/przedszkoli, 

psycholodzy, pedagodzy oraz inni 
zainteresowani 

200,00 zł 

22 VIII 2023 r. 
10:00-13:00 

On-line 

Organizacja roku szkolnego    

 i nadzoru pedagogicznego 

2023/2024 w szkole 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół 300,00 zł 

 
2 IX 2023 r. 
9:00-17:00 

STACJONARNE 
WARSZAWA 

 

 
Odimienna Metoda Nauki 

Czytania według koncepcji dr Ireny 
Majchrzak 

 
Nauczyciele edukacji przedszkolnej 

oraz wczesnoszkolnej, inni 
zainteresowani 

 
      390,00 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 uczestnik 


