
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 



 

 

Szanowni Państwo,  

Koleżanki i Koledzy, 

 

Przedstawiamy ofertę szkoleniową na rok szkolny 2018/2019. Zawiera ona formy 

doskonalenia zawodowego cieszące się dużym uznaniem wśród kadry kierowniczej, 

nauczycieli i innych pracowników oświaty. Przedstawione propozycje obejmują również 

nowe tytuły, wynikające z założeń wdrażanej reformy systemu oświaty. 

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje, dostosowując niezwłocznie formy 

i tematykę szkoleń do zgłaszanych potrzeb. Chcemy sprostać oczekiwaniom i jak najlepiej 

pomóc w przygotowaniu do wykonywania zawodowych obowiązków. 

Dziękujemy Wszystkim za dotychczasową współpracę oraz zaufanie, którym obdarzyli 

Państwo naszą firmę. Z roku na rok staramy się być coraz lepsi. 

W nowym roku szkolnym życzymy Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty 

rozwoju zawodowego oraz sukcesów w wykonywanej pracy. 

Zapaszmy do skorzystania z naszej oferty doskonalenia zawodowego. 

 

 

Dyrektor OUPiS ZNP Filia w Łodzi 

 

 

Marek Ćwiek 
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Informacje organizacyjne 

Szkolenia otwarte 

Jak zgłosić się na wybrane szkolenie? 

1. Rejestracje na wszystkie formy doskonalenia przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy; 

2. Udział w wybranej formie doskonalenia należy zgłaszać poprzez wypełnienie internetowego 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie www.lodz.oupis.pl w zakładce: "zapisz 

się" lub karty zgłoszenia (umieszczona na końcu niniejszej oferty lub do pobrania ze strony 

internetowej w zakładce „pliki do pobrania”) i dostarczenie jej osobiście do Ośrodka Usług 

Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi, ul. Piotrkowska  137/139, II piętro lub przesłanie 

pocztą na adres ul. Piotrkowska 137/139 90-434 Łódź, faksem na nr 42 636 2118, drogą mailową 

na adres znp.oupis@gmail.com lub lodz@oupis.pl 

 

Uprzejmie prosimy o poprawne i dokładne wypełnienie poszczególnych rubryk, bowiem 

wpisane dane będą zamieszczane na wszystkich dokumentach (zaświadczeniach, 

certyfikatach, dyplomach, fakturach); 

 

3. W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych do karty zgłoszenia należy dołączyć 

oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych, które stanowi Załącznik 1 karty zgłoszenia; 

brak dostarczenia oświadczenia do dnia szkolenia skutkować będzie naliczeniem do ceny 23% VAT 

(patrz opłaty za szkolenie pkt 2); 

4. Organizujemy tylko te formy doskonalenia, na które zgłosi się i potwierdzi chęć uczestnictwa 

przynajmniej 15 osób. 

 

Potwierdzenie uczestnictwa: 

1. O zakwalifikowaniu, dokładnym terminie oraz warunkach organizacyjnych formy doskonalenia 

uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie co najmniej 3 dni przed 

zajęciami; 

2. Rezygnację z udziału należy zgłosić najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem 

szkolenia. W przypadku niezgłoszenia bądź nieterminowego zgłoszenia rezygnacji z płatnej formy 

doskonalenia, opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi. 
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Opłata za szkolenie: 

1. Opłatę za szkolenie należy dokonywać po otrzymaniu faktury przelewem na konto: 

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 85/87 

Numer konta: 84 1240 3073 1111 0010 4138 7741 
 

2. W przypadku szkolenia, które nie jest finansowane ze środków publicznych do ceny należy dodać 

23% VAT; 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia z powodów od 

niego niezależnych. O swojej decyzji organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników 

telefonicznie lub drogą mailową najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia; 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub 

każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe, tj. nagła choroba 

czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie 

szkolenia w terminie. O zaistniałej sytuacji organizator powiadomi uczestników niezwłocznie 

telefonicznie oraz zaproponuje nowy termin szkolenia. 

 

Szkolenia zamknięte (dla rad pedagogicznych, firm  
i instytucji) 

Jak zamówić szkolenie? 

1. Zamówienia na wszystkie formy doskonalenia przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy; 

2. Wybór formy doskonalenia należy zgłaszać poprzez wypełnienie internetowego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.lodz.oupis.pl w zakładce: "zapisz się" lub karty 

zgłoszenia (umieszczona na końcu niniejszej oferty lub do pobrania ze strony internetowej  

w zakładce „pliki do pobrania”) i dostarczenie jej osobiście do  Ośrodka  Usług  Pedagogicznych  

i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139, II piętro lub przesłanie pocztą na adres:  

ul. Piotrkowska 137/139 90-434 Łódź, faksem na nr: 42 636 2118, drogą mailową na adresy: 

znp.oupis@gmail.com lub lodz@oupis.pl; 

3. W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych do karty zgłoszenia należy dołączyć 

oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych, które stanowi Załącznik 1 karty zgłoszenia; 

brak dostarczenia oświadczenia do dnia szkolenia skutkować będzie naliczeniem do ceny 23% VAT 

(patrz opłaty za szkolenie pkt 2); 

4. Do karty zgłoszenia należy dołączyć listę osób delegowanych na szkolenie przez szkołę / placówkę 

/ firmę / instytucję, która stanowi Załącznik 2 karty zgłoszenia. 
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Uprzejmie prosimy o poprawne i dokładne wypełnienie poszczególnych rubryk, bowiem 

wpisane dane będą zamieszczone na wszystkich dokumentach (zaświadczeniach, 

certyfikatach, dyplomach, fakturach). 

 

Potwierdzenie zamówienia szkolenia: 

1. O warunkach organizacyjnych formy doskonalenia szkoła / placówka /  firma  / instytucja zostanie 

poinformowana drogą mailową lub telefonicznie co najmniej 3 dni przed zajęciami; 

2. Rezygnację z formy doskonalenia lub zmianę jej terminu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni robocze 

przed planowanym rozpoczęciem zajęć; 

3. W przypadku szkoleń wyjazdowych rezygnację ze szkolenia należy zgłosić najpóźniej tydzień przed 

planowanym wyjazdem. 

 

Opłata za szkolenie: 

1. Opłatę za formę doskonalenia należy dokonać po otrzymaniu faktury przelewem na konto: 

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi, 

ul. Sienkiewicza 85/87 

Numer konta: 84 1240 3073 1111 0010 4138 7741 

 

2. W przypadku szkolenia, które nie jest finansowane ze środków publicznych do ceny należy dodać 

23% VAT; 

3. Organizator ma prawo odwołać formę doskonalenia z przyczyn od siebie niezależnych. O swej 

decyzji organizator zobowiązany jest powiadomić szkołę / placówkę / firmę / instytucję telefonicznie 

lub drogą mailową, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć; 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie formy doskonalenia w dniu jego 

rozpoczęcia lub w każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia 

losowe, tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które 

uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia w terminie. O zaistniałej sytuacji organizator powiadomi 

placówkę niezwłocznie telefonicznie oraz zaproponuje nowy termin szkolenia; 

5. W przypadku szkoleń wyjazdowych na potrzeby rezerwacji hotelu oraz sal konferencyjnych 

wymagana jest wpłata zaliczki; 

6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wyjazdowego zaliczka nie podlega zwrotowi. 
 

 

Zachęcamy Państwa do stałego monitorowania informacji pojawiających się na naszej stronie 

internetowej www.lodz.oupis.ploraz zgłaszania własnych propozycji szkoleń. 

  

http://www.lodz.oupis.pl/
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Oferta szkoleniowa 2018/2019 
 

Wszystkie wymienione poniżej szkolenia mogą odbyć się jako szkoleniowe rady pedagogiczne 

(szkolenia zamknięte) w ustalonym terminie.  

Cena uzależniona jest wówczas od czasu trwania, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia. 

Podane ceny szkoleniowych rad pedagogicznych są cenami orientacyjnymi dla szkoleń 

odbywających się na terenie Łodzi, w czasie 4 godzin dydaktycznych. 

Termin szkolenia indywidualnego zostanie przekazany osobom zgłoszonym niezwłocznie po 

skompletowaniu grupy szkoleniowej. 

Jeżeli przedstawiona oferta nie spełnia Państwa potrzeb i oczekiwań, zachęcamy do zgłaszania 

własnych propozycji tematów szkoleń. W tym celu prosimy o skorzystanie z ankiety potrzeb 

szkoleniowych umieszczonej na końcu oferty.  

 

1. Ochrona danych osobowych w oświacie –  według zmian 
od 25 maja 2018 r. 

Placówki oświatowe dysponują informacjami o uczniach, ich rodzicach, opiekunach, nauczycielach i pracownikach 

niepedagogicznych, dlatego ich obowiązkiem jest stosowanie procedur wynikających z ustawy o ochronie danych 

osobowych, a od 25 maja 2018 r. unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

Przygotowanie do prawidłowego realizowania zasad ochrony danych osobowych umożliwi proponowane szkolenie 

obejmujące zaznajomienie z procedurami określonymi w ustawie, omówienie praktycznych problemów związanych  

z jej stosowaniem, a także porady prawne i propozycje rozwiązań w zakresie obowiązkowej dokumentacji osobowej  

i organizacyjnej. 

 

ADRESACI: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN: 4-5 (1 spotkanie) 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1500 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

  



- 6 - 
 

2. Zmiany w Prawie oświatowym 

Szkolenie ma na celu zapoznanie z aktualnymi informacjami dotyczącymi zmian przepisów prawa oświatowego  

(w tym m.in. zmian w Karcie Nauczyciela, awansie zawodowym, ocenie pracy nauczyciela) oraz zakresu 

merytorycznego tych zmian. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani również z wymogami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych wg RODO w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej. Opracowany zostanie 

harmonogram działań dostosowujących placówkę do nowych przepisów prawa oświatowego. Szkolenie.  

 

ADRESACI: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, 

nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkolnej, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych, 

rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN: 4 (1 spotkanie) 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 200(+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1200 (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

3. Odpowiedzialność prawna nauczycieli w świetle 
obowiązującego prawa 

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat odpowiedzialności pracowniczej nauczycieli: 

dyscyplinarnej porządkowej. Podczas szkolenie przedstawiona zostanie procedura ukarania nauczyciela karą 

dyscyplinarną lub nałożenia kary z tytułu naruszenia porządku pracy oraz procedury odwoławcze. Uczestnicy 

szkolenia zostaną zapoznani z aktualnymi zmianami prawa oświatowego w tej dziedzinie. 

 

ADRESACI: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, rady pedagogiczne  

LICZBA GODZIN: 4 (1 spotkanie) 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1200 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

4. Dostęp do informacji publicznej w placówce oświatowej 
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy o stosowaniu przepisów w zakresie udostępniania informacji publicznej. 

Uczestnicy dowiedzą się jaki zakres przedmiotowy i podmiotowy obejmuje prawo do informacji publicznej. Podczas 

szkolenia przedstawione zostaną metody oraz narzędzia przekazywania informacji publicznych. 

 

 

ADRESACI: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, 

nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkolnej, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych, 

rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN: 4 (1 spotkanie) 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 200(+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1800 (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

 



- 7 - 
 

5. Uprawnienia emerytalne nauczycieli 
Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat możliwości przechodzenia przez nauczycieli na różnego 

rodzaju emerytury określone przez ustawodawcę w przepisach prawa. Uczestnicy poznają  warunki  jakie po 

zmianach  wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, musi 

spełnić nauczyciel aby  skorzystać z przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek lub na emeryturę  

z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze  albo świadczenie kompensacyjne. Szkolenie będzie  również okazją 

do omówienia praktycznych problemów związanych z zagadnieniami  emerytalnymi. 

 

ADRESACI: nauczyciele, rady pedagogiczne oraz prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych 

LICZBA GODZIN: 4 (1 spotkanie) 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 150 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1200 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

6. Ruch służbowy w szkołach i placówkach oświatowych – 
skutki reformy oświaty  

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego stosowania przepisów Karty Nauczyciela oraz innych 

aktów prawnych z zakresu prawa pracy przy zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem 

stosowania art. 20 Karty Nauczyciela w świetle orzecznictwa. Przedstawione zostaną rozwiązania możliwe do 

zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych - wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla 

poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki. 

 

ADRESACI: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, 

nauczyciele, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych 

LICZBA GODZIN: 4 (1spotkanie)  

CENA: 200 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

7. Gospodarowanie ZFŚS w szkole i placówce oświatowej  

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania środków 

ZFŚS przeznaczonego na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania  

z funduszu. W programie szkolenia m.in.: rodzaje świadczeń udzielanych z funduszu, fundusz w świetle interpretacji 

organów podatkowych oraz przykładowa dokumentacja w zakresie gospodarowania funduszem. Wszystkie omawiane 

zagadnienia oparte są na aktualnie obowiązującym porządku prawnym. 

 

ADRESACI: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół lub wyznaczeni przez nich pracownicy, rady pedagogiczne, prezesi i 

członkowie zakładowych organizacji związkowych 

LICZBA GODZIN: 4 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1500 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 
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8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole 

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej przestrzegania bezpieczeństwa uczniów w szkole. Ponadto 

dostarcza informacji odnośnie zadań szkoły w zakresie profilaktyki i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnik szkolenia rozwinie również swoje kompetencje w tworzeniu 

dokumentacji wycieczek szkolnych. 

 

ADRESACI: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN: 4-5 (1 spotkanie) 

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

9. Zarządzanie placówką oświatową – dyrektor przed 
sądem pracy 

Celem szkolenia jest przygotowanie do realizacji zadań dyrektora szkoły i placówki jako pracodawcy, zapoznanie  

z dokumentacją niezbędną w zarządzaniu placówką oraz przygotowanie do reprezentowania szkoły/placówki przed 

sądem pracy. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat stosowania prawidłowych procedur związanych  

z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z tworzeniem odpowiedniej 

dokumentacji. 

 

ADRESACI: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

LICZBA GODZIN: 4 (1 spotkanie)  

CENA: 150 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

10. Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów 
publicznych 

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat wdrożenia oraz stosowania systemu kontroli zarządczej  

w jednostce budżetowej. Program szkolenia obejmuje m.in. obowiązki w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach 

administracji samorządowej, etapy zarządzania ryzykiem w działalności jednostki organizacyjnej, samoocenę systemu 

kontroli zarządczej oraz przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce budżetowej. 

 

ADRESACI: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, 

przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe 

LICZBA GODZIN: 4 (1 spotkanie)  

CENA: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 
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11. Protokołowanie zebrań oraz inna dokumentacja rad 
pedagogicznych 

Szkolenie ma na celu zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi protokołowania posiedzeń rad pedagogicznych, które 

reguluje ustawa o systemie oświaty. Podczas szkolenia słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu zasad tworzenia 

protokołów i uchwał rad pedagogicznych oraz zespołów nauczycieli, poznają również formy dokumentowania decyzji 

rady pedagogicznej (zatwierdzanie, uchwalanie, opiniowanie). Ponadto uczestnicy posiądą praktyczną umiejętność 

konstruowania uchwał zgodnie z przepisami prawa. 

 

ADRESACI: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, protokolanci w szkołach  

i placówkach oświatowych 

LICZBA GODZIN: 4-5 (1 spotkanie)  

CENA: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1200 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

12. Pomocy psychologiczno-pedagogiczna – rola i zadania 

Według rozporządzenia MEN z dnia 13 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach należy podjąć działania 

pomocowe i zgodnie z przepisami prawa dokumentować ich przebieg. Szkolenie ma na celu przeprowadzenie 

uczestników krok po kroku przez czynności dotyczące pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, dotyczącą diagnozy potrzeb uczniów oraz najczęściej spotykanych wśród 

uczniów zaburzeń i odchyleń rozwojowych. Uczestnicy poznają zadania nauczycieli w zakresie organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz nauczą się tworzyć dokumentację IPET. 

 

ADRESACI: nauczyciele, rady pedagogiczne  

LICZBA GODZIN: 4-5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 150 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1200 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

13. Indywidualizacja pracy a motywowanie uczniów  
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą umiejętności dostosowywania wymagań do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia z jednoczesnym motywowaniem do nauki, a także 

przekazanie informacji na temat najczęściej spotykanych wśród uczniów zaburzeń i odchyleń rozwojowych.  

 

ADRESACI: nauczyciele,rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN: 4 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 
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14. Komunikacja, negocjacje, mediacje. Współpraca 
nauczyciela i dyrektora szkoły z rodzicami 

Program szkolenia zawiera omówienie podstaw  pracy  zespołowej w zakresie komunikacji,  zarządzania  konfliktem, 

czy pozyskiwania innych osób do współpracy (umiejętności negocjacyjne). Uczestnik szkolenia będzie miał okazję 

rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne poprzez aktywne ćwiczenia, zdobyć umiejętność motywowania innych  

i samego siebie. Pozna także zasady efektywnej komunikacji w zespole oraz współpracy z rodzicami. 

 

ADRESACI: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN: 4-5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 80 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

 

15. Integrowanie zespołów klasowych 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mechanizmami psychospołecznymi zachodzącymi w formalnych  

i nieformalnych grupach rówieśniczych oraz zaprezentowanie skutecznych metod integrowania zespołów klasowych, 

zarówno na początku ich tworzenia, jak i w kolejnych latach nauki. W trakcie zajęć zostaną przedstawione metody, 

narzędzia i ćwiczenia służące rozwijaniu skutecznej komunikacji oraz więzi i relacji w zespole klasowym. 

 

ADRESACI: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN:4-5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 80 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

 

16. Agresja i przemoc w szkole 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przejawami, przyczynami oraz metodami zapobiegania i radzenia 

sobie z agresją i przemocą rówieśniczą w szkole. Przedstawione i omówione zostaną również przykłady wpływów 

środowiska rodzinnego, szkoły i grupy rówieśniczej na zachowania agresywne i przemoc w szkole. 

 

ADRESACI: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół,  rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN: 4-5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 80 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 
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17. Program przeciwdziałania cyberprzemocy 

W ramach programu zostaną przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie: 

• bezpiecznego korzystania z Internetu i przeciwdziałania cyberprzemocy, 

• przestrzegania zasad netykiety, 

• twórczej aktywności w sieci. 

Podczas warsztatów dla uczniów (w zależności od tematów lub problemów oraz potrzeb i warunków) stosowane są 

następujące formy pracy: miniwykład, metoda projektowa Design Thinking, elementy biblioterapii, praca z komiksem, 

gry, techniki animacyjne, inscenizacyjne, parateatralne itp. 

UWAGA!: Nie prowadzimy wykładów, prelekcji czy prezentacji dla zgromadzeń uczniów czy całej społeczności 

szkolnej! Stawiamy na aktywne metody nauki i projekty w grupach warsztatowych do 60 osób. 

Przykładowa struktura projektu dla całej szkoły może wyglądać następująco: 

DZIEŃ 1 

1/ Warsztaty gr. I (2 klasy) - 60-90 min. 

2/ Warsztaty gr. II (2 klasy) - 60-90 min. 

3/ Warsztaty gr. III (2 klasy) - 60-90 min. 

4/Warsztaty gr. IV (2 klasy) - 60-90 min. 

DZIEŃ 2 

5/ Warsztaty gr. V (2 klasy) - 60-90 min. 

6/ Warsztaty gr. VI (2 klasy) - 60-90 min. 

7/ Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne z nauczycielami - 90-120 min. 

8/ Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne z rodzicami - 90-120 min. 

Zakres tematyczny szkolenia można dowolnie modyfikować w zależności od bieżących potrzeb szkoły i problemów  

w zakresie cyberprzemocy. 

Szczegółowy program szkolenia ustalany jest po wstępnej konsultacji z dyrekcją zainteresowanej placówki.  

ADRESACI: nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, pedagodzy szkolni i rady pedagogiczne, uczniowie, rodzice 

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)  

CENA PROGRAMU DLA GRUPY 60 UCZNIÓW, SPOTKANIE SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNE Z 

NAUCZYCIELAMI I RODZICAMI: 2000 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

Cena dla większej liczby uczestników zależy od ilości grup oraz czasu trwania warsztatów i ustalana jest 

indywidualnie. 
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18. Praca z uczniem niepełnosprawnym w nauczaniu 
zintegrowanym 

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane metody i narzędzia pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi uczęszczającymi do szkoły ogólnodostępnej. Uczestnicy poznają sposoby angażowania kadry szkoły, 

uczniów oraz ich rodziców do realizowania zadań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi oraz integracji dzieci 

niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami w nauczaniu zintegrowanym. 

 

ADRESACI: dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, pedagodzy szkolni i rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

19. Uczeń z zaburzeniami neurologicznymi w szkole 
ogólnodostępnej 

W trakcie szkolenia omówione zostaną przyczyny zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w wieku szkolnym oraz 

najczęściej spotykane zaburzenia neurologiczne (afazja, autyzm, ADHD, padaczka) z wykorzystaniem studium 

indywidualnego przypadku. Uczestnicy zajęć poznają również uwarunkowania procesu edukacyjnego dzieci  

z zaburzeniami neurologicznymi. 

 

ADRESACI: nauczyciele, rady pedagogiczne  

LICZBA GODZIN: 4(1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

20. Samorealizacja, satysfakcja z pracy i motywacja 
nauczyciela 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie strategii osiągania celów krótkoterminowych i długoterminowych oraz obszarów 

czerpania satysfakcji z pracy. Przedstawione zostaną metody integrowania kadry szkoły poprzez inicjowanie 

sukcesów zespołowych oraz radzenia sobie ze stresem. 

 

ADRESACI: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół,  rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN: 4-5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 
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21. Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie lub 
utrzymanie pracy w oświacie 

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie aktualnych warunków panujących na oświatowym rynku pracy oraz 

obowiązujących standardów aktywizacji zawodowej, w tym innowacyjnych strategii aktywnego poszukiwania pracy  

i autopromocji nauczycieli, pedagogów, pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych oraz absolwentów 

kierunków pedagogicznych. W programie m. in.: tworzenie skutecznego CV, listu motywacyjnego, pedagogicznego 

portfolio. 

 

ADRESACI: zwolnieni lub zagrożeni zwolnieniem nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz absolwenci kierunków 

pedagogicznych, rady pedagogiczne 

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 90 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1000 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

22. Kreowanie wizerunku i promocja szkoły / przedszkola - 
czyli jak zwiększyć skuteczność rekrutacji 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie szeregu nowoczesnych narzędzi kreowania wizerunku i promowania  

szkoły/przedszkola oraz komunikowania się i budowania relacji ze środowiskiem lokalnym. W części praktycznej 

uczestnicy opracują strategię oraz harmonogram działań marketingowych budujących trwałe zaplecze promocyjne. 

Szkolenie pozwoli poznać skuteczne metody zwiększenia naboru uczniów do szkoły/przedszkola. 
 

ADRESACI: dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, zespoły ds. promocji szkół i placówek 

oświatowych 

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1200 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

23. Animator działań twórczych – warsztaty  

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu metod i narzędzi stosowanych 

w różnych formach działań twórczych prowadzonych z dziećmi w ramach zajęć edukacyjnych, wychowawczych, 

kulturalnych, artystycznych oraz terapeutycznych w bibliotece i świetlicy. 

 

ADRESACI: bibliotekarze szkolni, nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele nauczania zintegrowanego 

LICZBA GODZIN: 12 (1 spotkanie)  

CENA: 190 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 
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24. Bibliotekarz – Szkolny Ambasador Kultury  

Szkolenia realizowane w ramach Programu mają na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania potencjału 

biblioteki szkolnej jako przestrzeni do realizacji projektów edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych, a także 

wdrażania innowacyjnych i efektywnych rozwiązań dotyczących wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów, 

zaspokajania ich potrzeb psychospołecznych oraz kompensowania braków w tym zakresie. Uczestnicy mogą 

wybierać dowolna liczbę spośród zaproponowanych w ramach programu szkoleń: 

 

24.1 Biblioteka pełna sztuki i kultury 

24.2 Biblioteka - Szkolna Kuźnia Młodych Czytelników 

24.3 Biblioteka - Szkolna Kuźnia Młodych Autorów 

24.4 Biblioteka - Szkolna Kuźnia Miłośników Sztuki 

24.5 Biblioteka - Szkolna Kuźnia Kulturalnych Łodzian 

24.6 Biblioteka Szkolna w Internecie 

24.7 Bibliotekarzu, publikuj! 

24.8 Biblioteka pełna gier 

24.9 Projekt edukacyjny i artystyczny w bibliotece  

24.10 Metody upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji i zainteresowań 

czytelniczych uczniów 

24.11 "Teatr Książki” w szkole podstawowej – funkcje, formy, inspiracje 

24.12 Biblioteka jako Szkolna Pracownia Książki Artystycznej 

24.13 Szkolny Klub Młodych Pisarzy i Ilustratorów w bibliotece 

 

ADRESACI: bibliotekarze szkolni, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele nauczania zintegrowanego 

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)  

CENA: 90 zł za 1 szkolenie programu(+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 
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25. Świetlica szkolna – przestrzeń dla innowacji 

Szkolenia realizowane w ramach programu mają na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania potencjału 

świetlicy szkolnej jako przestrzeni do realizacji projektów edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych, a także 

wdrażania innowacyjnych i efektywnych rozwiązań dotyczących wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów, 

zaspokajania ich potrzeb psychospołecznych oraz kompensowania braków w tym zakresie. Uczestnicy mogą 

wybierać dowolną liczbę spośród zaproponowanych poniżej szkoleń: 

 

25.1 Świetlica szkolna w Internecie 

25.2 Świetlica i twórcza praca z książką 

25.3 Świetlica pełna sztuki i kultury 

25.4 Obserwacje, doświadczenia i eksperymenty w świetlicy szkolnej 

25.5 Świetlica pełna gier 

25.6 Nauczycielu świetlicy, publikuj! 

25.7 Projekt edukacyjny i artystyczny w świetlicy szkolnej 

25.8 Świetlica jako Szkolna Pracownia Książki Artystycznej 
 

 

ADRESACI: nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele nauczania zintegrowanego  

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)  

CENA: 90 zł za 1 szkolenie programu (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

26. Innowacje pedagogiczne w szkole / przedszkolu 

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie formalnoprawnych podstaw oraz zasad opracowywania, wdrażania i realizacji 

innowacji pedagogicznych w szkole lub przedszkolu. Uczestnicy poznają również metody trafnego określania tych 

obszarów działalności placówki, w którym innowacje są najbardziej pożądane, a także wybierania najbardziej 

efektywnych form ich realizacji. 

 

ADRESACI: nauczyciele szkół i przedszkoli, rady pedagogiczne  

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:  100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 
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27. Projekt edukacyjny i artystyczny w szkole / przedszkolu  

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad projektowania i realizacji projektów o charakterze edukacyjnym, 

artystycznym oraz organizacyjnym w szkole i przedszkolu. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają wiele wskazówek 

dotyczących metod i form kreatywnego podejścia do pracy opisywaną metodą oraz poznają przykłady zrealizowanych 

z sukcesem przedsięwzięć projektowych. 

 

ADRESACI: dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni i rady pedagogiczne  

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

28. Zajęcia teatralne w przedszkolu 

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie metod i form przygotowywania i prowadzenia zajęć teatralnych w przedszkolu 

wraz z elementami dramy, pantomimy oraz teatroterapii, a także opracowywania autorskich ćwiczeń, zabaw oraz 

projektów edukacyjnych i artystycznych opartych na grze aktorskiej, muzyce i tańcu. Zostaną przedstawione m.in. 

metody i ćwiczenia rozwijające u dzieci poszczególne predyspozycje i umiejętności aktorskie oraz edukacyjne, 

wychowawcze i terapeutyczne funkcje aktywności teatralnej dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

ADRESACI: nauczyciele, rady pedagogiczne,  

LICZBA GODZIN:4(1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

29. Arteterapia w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju 
dziecka w wieku przedszkolnym 
Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania metod i narzędzi z zakresu różnych form arteterapii  

w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym ukierunkowanej na stymulowanie jego dyspozycji i sfer rozwoju. 

Uczestnicy szkolenia poznają walory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne arteterapii 

oraz zasady  tworzenia,  cele,  formy  i  strukturę  autorskich  ćwiczeń,  konspektów,  warsztatów  oraz  projektów 

edukacyjnych i edukacyjno-artystycznych wykorzystujących elementy arteterapii. 

 

ADRESACI: nauczyciele, rady pedagogiczne,  

LICZBA GODZIN: 4(1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 
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30. Muzykoterapia w przedszkolu 

Celem  szkolenia  jest  zaprezentowanie  sposobów  wykorzystania  metod  i  narzędzi  z  zakresu  różnych  form 

muzykoterapii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym również niepełnosprawnym umysłowo, ruchowo lub 

sensorycznie. Przedstawione zostaną metodyczne podstawy oddziaływań muzykoterapeutycznych oraz 

profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne, terapeutyczne funkcje muzykoterapii. Uczestnicy poznają funkcje edukacji, 

wychowania i terapii przez muzykę. 

 

ADRESACI: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, pedagodzy i rady pedagogiczne przedszkoli 

LICZBA GODZIN: 4(1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

31. Bajkoterapia w przedszkolu 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie sposobów wykorzystania metod, pomocy i materiałów z zakresu bajkoterapii 

w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Przedstawione zostanąwalory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, 

diagnostyczne i terapeutyczne biblioterapii. Uczestniczy szkolenia poznają zasady tworzenia, cele, formy i strukturę 

autorskich tekstów, bajek, scenariuszy i konspektów zajęć z zakresu bajkoterapii. 

 

ADRESACI: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, pedagodzy i rady pedagogiczne przedszkoli 

LICZBA GODZIN: 4(1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

32. Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego 
dzieci w wieku przedszkolnym 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie metod, technik i ćwiczeń stymulujących rozwój społeczny i emocjonalny 

dziecka w wieku przedszkolnym oraz kształtujących jego prawidłowe postawy wobec innych oraz wobec otoczenia. 

Omówione zostaną prawidłowości i zaburzenia w emocjonalnym i społecznym rozwoju dzieci oraz czynniki 

wpływające na sferę społeczno-emocjonalną dziecka w wieku przedszkolnym w placówce i poza nią. 

 

ADRESACI: Nauczyciele,  terapeuci  oraz  animatorzy z przedszkoli i placówek opiekuńczych, edukacyjnych  

i terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.. 

LICZBA GODZIN: 4(1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych)  
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33. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w przedszkolu 

Podczas  szkolenia  zostaną  zaprezentowane  metody  i  narzędzia  pracy  z  dziećmi  ze  specjalnymi  potrzebami 

edukacyjnymi uczęszczającymi do przedszkola. Uczestnicy poznająsposoby angażowania kadry placówki, innych 

podopiecznych oraz ich rodziców do realizowania zadań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi oraz integracji 

dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami.  

 

ADRESACI: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, pedagodzy i rady pedagogiczne przedszkoli 

LICZBA GODZIN: 4(1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

34. Nieśmiałość, nadpobudliwość i  agresja 
przedszkolaków  

Celem szkolenia jest zaprezentowanie skutecznych sposobów radzenia sobie z trudnościami w funkcjonowaniu 

podopiecznych w przedszkolu, przejawiających się w postawach wycofujących i nieśmiałych lub w zachowaniach 

nadpobudliwych i agresywnych.  

 

ADRESACI: nauczyciele, terapeuci oraz animatorzy z przedszkoli i placówek opiekuńczych, edukacyjnych  

i terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, rady pedagogiczne  

LICZBA GODZIN: 5 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 80 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

 

35. Higiena głosu w pracy nauczyciela. Jak prawidłowo 
operować głosem? 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową i czynnościami narządu głosu oraz wskazanie przyczyn 

rozwoju zaburzeń głosu o podłożu zawodowym. Przedstawione zostaną zasady higieny narządu głosu – profilaktyka 

oraz rehabilitacja zaburzeń głosu wraz z foniatryczno-logopedycznymi technikami ćwiczeń emisji głosu. 

 

ADRESACI: nauczyciele, rady pedagogiczne  

LICZBA GODZIN: 4 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 80 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

  



- 19 - 
 

36. Mobbing i dyskryminacja w zawodzie nauczyciela  

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z informacjami na temat  mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym  

i psychologicznym,  uświadomienie konsekwencji wystąpienia mobbingu i dyskryminacji w zespole pracowniczym oraz 

odpowiedzialności prawnej po stronie pracodawcy i pracownika działającego w sposób nieetyczny. Omówione 

zostaną fazy przebiegu i formy mobbingu oraz dyskryminacji. Uczestnicy szkolenia poznają przykłady mobbingu 

i dyskryminacji oraz różnice pomiędzy nimi na wielu realnych przykładach wraz z orzecznictwem sądowym. 

 

ADRESACI: nauczyciele, rady pedagogiczne  

LICZBA GODZIN: 4 (1 spotkanie)  

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO: 100 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 1200 zł (+ 23% VAT płatność niefinansowana ze środków publicznych) 
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tel.: 42 636 80 89; fax:42 637 72 52;   www.lodz.oupis.pl;   lodz@oupis.pl 

        

Łódź, dn. …………………………………………… 

 

Szanowni Państwo, 

Jeżeli przedstawiona przez nas oferta szkoleniowa nie spełnia Państwa oczekiwań zachęcamy do podania aktualnych 

potrzeb szkoleniowych i wpisania tematów, szczegółowych zagadnień lub problemów dotyczących następujących 

obszarów: 

Formalnoprawne aspekty prowadzenia szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Zarządzanie finansami szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Zarządzanie zasobami ludzkimi: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Rozwój osobisty i zawodowy kadry placówki: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Planowanie i rozwój oferty edukacyjnej i opiekuńczej szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

 

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi 

ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź 

http://www.lodz.oupis.pl/
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Metodyka pracy z uczniem (dzieckiem w wieku przedszkolnym): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Kreowanie wizerunku i promocja szkoły: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

Inne: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

 

Nazwa Szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail: ……………………………………….……………………..…… tel.: ………………………………………………….…………..... 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

Zespół OUPiS ZNP Filia w Łodzi 

 

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać: 

a/ drogą mailową (skan) na adres: znp.oupis@gmail.com lub lodz@oupis.pl 

b/ pocztą na adres: ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź 

  



 

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych  

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Filia w Łodzi 

 

ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź 

tel.: 42 636 80 89 

tel./fax: 42 636 21 18 

www.lodz.oupis.pl 

e-mail: znp.oupis@gmail.com 

lodz@oupis.pl 

www.facebook.com/OUPiSlodz/ 

 

 


