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Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  

ul. Wojska Polskiego 2B,39-300 Mielec  
tel./fax: 17 788-51-94, 17 788-51-95 e-mail: ckp@ckp.edu.pl  http://www.ckp.edu.pl 

Mielec, 12 stycznia 2023 r. 
Rok szkolny 2022/2023 - II półrocze 

I N F O R M A T O R  N R  5 3  

Serdecznie witamy nauczycieli w Nowym Roku szkolnym i zapraszamy 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. 

W partnerstwie z  Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. Europark Mielec, Specjalną Strefą Ekonomiczną CKPiDN 
włączyło się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) organizowanego corocznie przez 
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku OTK odbył się 
w dniach 17-23 października 2022 r., i przebiegał pod hasłem: Złap za stery do swojej kariery.  W ramach OTK 
przygotowaliśmy wiele aktywności przygotowanych we współpracy z: 

 Powiatowym Urzędem Pracy w Mielcu; 
 wydawnictwem edukacyjnym PROGRA; 
 Młodzieżowym Centrum Kariery przy Ochotniczym Hufcu Pracy w Dębicy; 
 Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie Filią w Mielcu; 
 szkołami ponadpodstawowymi w Mielcu; 
 Przedszkolem Miejskim nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu; 
 Szkołą Podstawową w Czerminie. 

Wśród aktywności OTK znalazły się: wycieczki edukacyjne do firm w rejonie Mielca; wykłady i prezentacje; dni 
otwarte dla młodzieży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu, spotkania z przedstawicielami różnych 
zawodów, wykonanie prac plastycznych prezentujących zawody przez dzieci z przedszkoli w powiecie 
mieleckim, zorganizowanie wystawy publikacji z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, wykonanie przez 
szkoły ponadpodstawowe wizytówek  prezentujących ich ofertę edukacyjną. W obchodach OTK wzięli udział 
zainteresowani nauczyciele, szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy z powiatu mieleckiego.   

DORADCY METODYCZNI ZAPRASZAJĄ NA SWOJE ZAJĘCIA 
Doradca metodyczny z wychowania przedszkolnego zaprasza na spotkania edukacyjne, które odbędą się 
w II półroczu roku szkolnego 2022/2023: 
- dnia 14.03.2023 o godz. 16.00 w Przedszkolu Miejskim nr 20 z oddziałami integracyjnymi im. Smoka Felusia 
w Mielcu, ul. Władysława Warneńczyka 4, seminarium na którym odbędzie się: Prezentacja założeń pedagogiki 
Froebla - o metodzie stosowanej w przedszkolu będą opowiadać nauczycielki wychowania przedszkolnego. 
Następnie nauczycielka wychowania przedszkolnego Sylwia Bacewicz opowie i zaprezentuje utwory literackie, 
których jest autorką. Na zakończenie uczestnicy będą  zwiedzać nowoczesne pod względem urbanistycznym 
przedszkole; 
- dnia 18.04.2023 w CKPiDN w Mielcu o godz. 16.00 odbędą się warsztaty stacjonarne na temat: Kodowanie 
i programowanie jako sposób wprowadzania  w świat logicznego myślenia. Na warsztatach przedstawimy 
teoretyczne i praktyczne sposoby kodowania w przedszkolu i programowania w szkole podstawowej; 
- „Zabytki miasta Mielca” to warsztaty dla nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z tego tematu, celem 
wykorzystania na lekcjach. Swoją wiedzą  będzie się dzielił z nauczycielami Krzysztof Haptaś - kierownik 
Muzeum Historii Regionalnej z Muzeum Regionalnego  w Mielcu. Warsztaty odbędą się w dniu 9.05.2023 
o godz. 16.00 w Muzeum Regionalnym  w Mielcu. 

Doradca metodyczny z historii i wiedzy o społeczeństwie zaprasza chętnych nauczycieli na szkolenia, które 
będą prowadzone w II półroczu roku szkolnego 2022/2023. W ofercie proponuje: 
- 21.03.2023 odbędą się warsztaty on-line o Polskim Państwie Podziemnym, na które składać się będą dwie 
części: wykład dotyczący powstania i funkcjonowania PPP oraz przykłady pracy z tekstami źródłowymi, 
warsztaty poprowadzi starsza specjalistka z Instytutu Pamięci Narodowej Katarzyna Kyc; 



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

 
2 

- 18.04.2023 będą miały miejsce stacjonarne warsztaty dotyczące kodowania, chętne osoby zdobędą 
praktyczne umiejętności i teoretyczne wiadomości na temat ciekawych sposobów pracy na lekcjach historii, 
które pokażą, że lekcje historii mogą być prowadzone ciekawie, twórczo i innowacyjnie; 
- 9.05.2023 odbędą się warsztaty stacjonarne na temat wybranych zabytków Mielca, ta forma szkolenia jest 
kontynuacją cyklu edukacji regionalnej „Czas omija miejsca, o których pamiętamy”. Osobą, która przybliży 
uczestnikom zabytki będzie Krzysztof Haptaś kierownik Muzeum Historii Regionalnej z  Muzeum Regionalnym 
w Mielcu; 
-w maju zostanie przeprowadzona lekcja otwarta podczas, której uczestnicy zaobserwują pracę w klasie szóstej 
metodami aktywizującymi. 

Doradca metodyczny z języka polskiego zaprasza zainteresowanych nauczycieli na swoje formy 
doskonalenia.  
Już 7 lutego odbędzie się seminarium, na którym zastanowimy się, w jaki sposób realizować z uczniami 
umiejętności związane z analizą i interpretacją tekstów poetyckich zawartych w podstawie programowej.  
Szczególnie polecam seminarium poświęcone analizie pracy własnej nauczyciela polonisty. To my jesteśmy 
w pierwszej kolejności oceniani poprzez wyniki egzaminów. Jak zatem przełożyć wyniki diagnozy 
przeprowadzanej w konkretnej klasie na działania zmierzające do poprawy efektywności pracy. Spotkanie 
z nauczycielami to nie tylko konkretne metody pracy, ale propozycje konkretnych działań, które powinny 
przynieść konkretne rezultaty.  
Uwadze polecam również lekcję otwartą przeprowadzoną w mojej macierzystej placówce. Szczegółowe 
informacje ukażą się na stronie CKPiDN w późniejszym terminie. 

 Doradca metodyczny z wychowania fizycznego zaprasza chętnych nauczycieli na szkolenia, które będą 
prowadzone w II półroczu roku szkolnego 2022/2023. W ofercie proponuje: 
- luty 2023 -  „Gry i zabawy ruchowe wprowadzające do gier zespołowych. Wpływ aktywności fizycznej na 
rozwój mózgu dzieci w młodszym wieku szkolnym” to temat konferencji, czyli połączenie wiedzy 
i umiejętności metodycznych. Miejscem spotkania jest nowo otwarta Hala Sportowo-Widowiskowa w Mielcu, 
a gry i zabawy to ulubiona forma zajęć uczniów w różnym wieku szkolnym, a także doskonały środek 
dydaktyczny do nauczania, doskonalenia techniki indywidualnej, taktyki, współpracy zespołowej.  
W programie konferencji: 

 wykład dr Sylwii Nowackiej-Dobosz – „Sprawny uczeń - sprawny umysł. Wpływ aktywności fizycznej 
(w tym sportu) na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Aktywność fizyczna a rozwój 
poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci”; 

 zajęcia praktyczne z piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej i siatkówki, poprowadzą nauczyciele 
z mieleckich szkół podstawowych (Cetnar Beata,  Gudz Grzegorz,  Hariasz Zbigniew,  Karasiński 
Maciej, Rybak Łukasz) 

Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli 
w Mielcu i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu. 
- marzec – kwiecień 2023 – nauczyciele zainteresowani aktywnością fizyczną, krajoznawstwem i turystyką - 
warsztaty „Questy w Mielcu – opracowanie trasy w terenie”. Oprócz poznania metody, przygotujemy we 
współpracy: nauczyciele, samorząd lokalny i Fundacja „Mapa Pasji” quest promujący Powiat Mielecki. Quest 
zostanie opublikowany na stronie: www. questy.org.pl 
- maj 2023 – Awans zawodowy dla nauczycieli wychowania fizycznego – konsultacje zespołowe w formie on – 
line. 

Dzieci (5-6 lat) i nauczycieli wychowania przedszkolnego zapraszamy na nowatorskie warsztaty 
„Programowanie przez zabawę z wykorzystaniem Ozobota”. Robot Ozobot wprowadza dzieci w świat 
programowania i kodowania. Wystarczy użyć kolorów i wyobraźni, aby nadać kierunek czy szybkość jazdy 
małego bohatera. Ilość zabawy i nauki jest nieograniczona, tak jak nieograniczona jest kreatywność dzieci 
związana z rysowaniem i planowaniem tras, po których może jeździć Ozobot. Zajęcia (ok. 40 minut) prowadzi 
Barbara Łakomy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. W zgłoszeniu 
elektronicznym na adres b.lakomy@ckp.edu.pl prosimy podać: nazwę i adres przedszkola, telefon kontaktowy 
oraz proponowany dzień i godzinę spotkania. 
Oferta skierowana jest do przedszkoli publicznych w powiecie mieleckim. Zajęcia mogą odbywać się na terenie 
przedszkola (dotyczy mieleckich placówek) lub w CKPiDN w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 2B.  

Okres wyjazdów i wycieczek szkolnych trwa, stąd taż zapraszamy wszystkich nauczycieli na 10 godzinny 
instruktażowy kurs „Kierownik wycieczek szkolnych”. Program kursu, jest zgodny z Rozporządzeniem MEN 
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z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa i turystyki, z późniejszymi zmianami. Kurs jest formą odpłatną i będzie się odbywał 
w formie hybrydowej (4 godziny tradycyjnie, 6 godzin on-line). Po zebraniu się grupy, do wszystkich 
uczestników prześlemy link aktywujący kurs. Planowany termin rozpoczęcia kursu to luty 2023. 

 W związku ze zmianami w Prawie Oświatowym i zmianami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli 
zapraszamy na konsultacje z doradcami metodycznymi po mailowym ustaleniu terminu spotkania w formie 
tradycyjnej lub on-line. Adresy doradców zamieszczone są w końcowej części Informatora. 

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 Łakomy, e-mail: b.lakomy@ckp.edu.pl  tel.: 17 250 64 88 

Sejm Rzeczpospolitej podjął uchwałę ustanawiając patronów. Rok 2023 będzie Rokiem Wojciecha 
Korfantego, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Aleksandra Fredry, Aleksandry Piłsudskiej, Maurycego 
Mochnackiego, Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego. W związku z tym, w 2023 r. doradcy metodyczni 
podejmą działania związane z promowaniem  dorobku życiowego, działalności i twórczości  wymienionych 
osób, o czym na bieżąco będą podawane informacje na stronie internetowej naszej placówki. 

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, 
 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, 
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 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-u 
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 
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Wybrane szkolenia planowane na II półrocze roku szkolnego 2022/2023. 

Szczegóły na stronie placówki. 

 
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną ze strony placówki www.ckp.edu.pl zakładka: Dla nauczycieli 

Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

Dla wszystkich nauczycieli 

1. 
Kurs instruktażowy dla 
kierowników wycieczek 
szkolnych 

10 

kurs 
4 godziny 

stacjonarnie, 
6 godz. 
on-line  
100 zł. 

 luty 2023 
godz.17.00 

CKPiDN w Mielcu 
dla nauczycieli ze szkół 

podstawowych i ponad-
podstawowych 

trener zostanie wyłoniony 
w procedurze PZP 

2. Awans zawodowy 
nauczyciela - 

konsultacje 
indywidualne 
(nieodpłatnie) 

on-line lub stacjonarnie  

doradcy metodyczni  
z CKPiDN w Mielcu, 

po umówieniu spotkania z doradcą 
metodycznym 

(maile w końcowej części oferty) 

Dla nauczycieli matematyki i innych zainteresowanych nauczycieli 

1. 

Jak wprowadzać edukację 
włączającą na lekcjach 
matematyki?  
O szansach i zagrożeniach 
inkluzji. 

1 
szkolenie 
on-line  

(nieodpłatnie) 

18.04.2023 
godz.17.00 

 

Katarzyna Lenart 
doradca metodyczny 

z Wydawnictw Szkolnych 
i Pedagogicznych 

Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i innych zainteresowanych nauczycieli 

1. 

Prezentacja założeń 
pedagogiki Froebla  
i twórczości literackiej Sylwii 
Bacewicz, zwiedzanie 
przedszkola – warsztaty 
w Przedszkolu Miejskim nr 20 
 z oddziałami integracyjnymi 
im. Smoka Felusia w Mielcu 

2 
warsztaty 

stacjonarne 
(nieodpłatnie) 

14.03.2023 
godz.16.00 

Przedszkole Miejskie  
nr 20 z oddziałami 

integracyjnymi im. Smoka 
Felusia w Mielcu,  

ul. Władysława 
Warneńczyka 4  

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny z wychowania 

przedszkolnego 
z CKPiDN w Mielcu  

2. 
Kodowanie i programowanie 
jako sposób wprowadzania 
 w świat logicznego myślenia 

2 
warsztaty 

stacjonarne 
(nieodpłatnie)  

18.04.2023 
godz. 16.00 

CKPiDN w Mielcu 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny z wychowania 

przedszkolnego 
z CKPiDN w Mielcu 

3. Zabytki miasta Mielca 2 

warsztaty 
stacjonarne 

(nieodpłatnie) 
  

9.05.2023 
godz. 16.00 

Muzeum Regionalne  
w Mielcu 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny z wychowania 

przedszkolnego 
z CKPiDN w Mielcu, 
 Krzysztof Haptaś 

kierownik  
Muzeum Historii Regionalnej, 

Muzeum Regionalne  w Mielcu 

4. Wesołe zabawy dla każdego 
przedszkolaka 2 

lekcja otwarta  
w grupie  
6-latków 

czerwiec 2023 
godz. 9.00 

Przedszkole Miejskie 
Nr 12 w Mielcu 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny z wychowania 

przedszkolnego 
z CKPiDN w Mielcu 
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Dla nauczycieli języka polskiego i innych zainteresowanych nauczycieli 

1. Autorzy tekstów lirycznych 
z podstawy programowej – 
przykłady pracy z tekstem 

2 
seminarium 

on-line 
(nieodpłatnie) 

7.02.2023 
godz. 16.00 

Ewa Arciszewska  
doradca metodyczny  

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

2. 
Analiza pracy własnej – 
wnioski i zadania do pracy 
z uczniami 

2 
seminarium 

on-line 
(nieodpłatnie) 

18.04.2023  
godz. 16.00 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny  

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

3. 
Wiem, umiem i potrafię – 
moje sprawności 
polonistyczne 

2 

lekcja otwarta 
i seminarium 
stacjonarnie 

(nieodpłatnie) 

kwiecień 2023 
Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Tuszymie 

Ewa Arciszewska  
doradca metodyczny  

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

Dla nauczycieli historii, WOS-u i innych zainteresowanych nauczycieli 

1. 

Polskie Państwo Podziemne  2 
warsztaty  

on-line 
(nieodpłatnie) 

21.03.2023 
godz. 16.00 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny  

z historii i WOS-u  
z CKPiDN w Mielcu 

Katarzyna Kyc 
starszy specjalista z IPN  

w Rzeszowie 

2. 
Kodowanie i programowanie, 
jako sposób wprowadzania 
 w świat logicznego myślenia 

2 

 
warsztaty 

stacjonarne 
(nieodpłatnie) 

 

18.04.2023 
godz. 16.00  

CKPiDN w Mielcu 
 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny z historii 

z CKPiDN 
w Mielcu 

3. Zabytki miasta Mielca 2 

warsztaty 
stacjonarne 

(nieodpłatnie) 
 

9.05.2023 
godz. 16.00 

Muzeum Regionalne  
w Mielcu 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny z historii 
i WOS-u z CKPiDN w Mielcu, 

Krzysztof Haptaś 
kierownik  

Muzeum Historii Regionalnej, 
Muzeum Regionalne  w Mielcu 

4. Sejm Wielki i uchwalenie 
Konstytucji 3-go Maja 2 lekcja otwarta  

(nieodpłatnie) 

maj 2023 
godz. 12.50 

Szkoła Podstawowa 
w Czerminie 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny z historii 

i WOS-u z CKPiDN 
w Mielcu 

Dla nauczycieli wychowania fizycznego i innych zainteresowanych nauczycieli 

1. Walentynkowe ćwiczenia w 
dwójkach 1 lekcja otwarta 

(nieodpłatnie)  

16.02.2023 
godz. 10.45 

Szkoła Podstawowa 
w Woli Mieleckiej 

Bogumiła Dziekan-Gąbka  
doradca metodyczny  

z wychowania fizycznego  
z CKPiDN w Mielcu 

2. 

Gry i zabawy ruchowe 
wprowadzające do gier 
zespołowych. Wpływ 
aktywności fizycznej na 
rozwój mózgu dzieci 
w młodszym wieku szkolnym 

5 konferencja 
(nieodpłatnie) 

kwiecień 2023 
Hala Sportowo-

Widowiskowa w Mielcu 

Bogumiła Dziekan-Gąbka  
doradca metodyczny  

z wychowania fizycznego  
z CKPiDN w Mielcu 

dr Sylwia Nowacka-Dobosz 
Akademia Wychowania Fizycznego 

w Warszawie 
nauczyciele z mieleckich szkół 

prowadzący zajęcia z piłki ręcznej, 
koszykówki, piłki nożnej i siatkówki 
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3. Questy w Mielcu – 
opracowanie trasy w terenie  4 warsztaty 

(nieodpłatnie) 

kwiecień 2023 
CKPiDN w Mielcu 

 

Bogumiła Dziekan-Gąbka  
doradca metodyczny  

z wychowania fizycznego  
z CKPiDN w Mielcu 
Ewa Arciszewska  

doradca metodyczny  
z języka polskiego z CKPiDN 

w Mielcu 
Ryszarda Kryczka 

doradca metodyczny z historii 
i WOS-u z CKPiDN 

w Mielcu  
Beata Wrzesień 

doradca metodyczny 
 z wychowania przedszkolnego  

z CKPiDN w Mielcu 

Dla szkolnych doradców zawodowych i innych zainteresowanych nauczycieli 

1. Ostatnie wskazówki dla 
ósmoklasistów przed 
wyborem szkoły 
ponadpodstawowej 

1 
seminarium 

on-line 
(nieodpłatnie)  

7 marca 2023 
godz. 14.30 

Sławomir Wiktor 
doradca zawodowy 

z Młodzieżowego Centrum Kariery 
w Dębicy 

 

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-u 

z CKPiDN w Mielcu 
r.kryczka@ckp.edu.pl 

Temat 1:  Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej (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.) 
Temat 4: Uczeń migrujący w polskiej szkole. (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. 
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Harmonogram konsultacji indywidulanych od stycznia do czerwca 2023* 

Przedmiot, 
doradca metodyczny 

Dzień 
 

 
Godzina 

 
Miejsce konsultacji 

Język polski, Ewa Arciszewska 
e.arciszewska@ckp.edu.pl 

styczeń: 03, 17 
 

luty: 07, 14 
 

marzec: 07, 14 
 

kwiecień: 04 
 

maj: 16 
 

czerwiec: 06, 20  

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 

 


