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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, 27 lutego 2020 r.  
Rok szkolny 2019/2020 - II półrocze 

I N F O R M A T O R  N R  4 7  


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 i 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: 

 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. 
 
W październiku 2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 
rozpoczęli pracę doradcy metodyczni: 

 z języka polskiego – Ewa Arciszewska; 
 z wychowania przedszkolnego – Beata Wrzesień; 
 z techniki – Tomasz Borowiec. 

Doradcy udzielają metodycznego wsparcia w ramach swoich przedmiotów poprzez prowadzenie m.in.: 
 konferencji,  
 warsztatów,  
 lekcji otwartych – w celu uzgodnienia terminu lekcji otwartej prosimy o kontakt mailowy do doradcy, 
 konsultacji indywidualnych i grupowych, o których będziemy na bieżąco informować, 
 szkoleń rad pedagogicznych - więcej informacji w części tabelarycznej w niniejszym Informatorze. 

Doradcy prowadzą również przedmiotowe sieci doskonalenia i współpracy.  
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W lutym br. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie planuje ogłoszenie kolejnego naboru na kandydatów na 
stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie 
województwa podkarpackiego. Do pracy w szkołach podstawowych na terenie powiatu mieleckiego 
przewidziani są nauczyciele z przedmiotów: edukacja wczesnoszkolna, język angielski, historia, WOS, 
geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, wychowanie fizyczne. Doradcom metodycznym 
wspierającym szkoły ponadpodstawowe zostaną przydzielone placówki z kilku powiatów. Więcej informacji 
zostanie zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty. 

 
Harmonogram konsultacji indywidualnych prowadzonych przez doradców metodycznych 

 

Przedmiot 
doradca metodyczny Dzień Godzina Miejsce konsultacji 

 
Język polski 

 
Ewa Arciszewska 

 
e.arciszewska@ckp.edu.pl 

Luty: 4, 18 
 

Marzec: 3, 17 
 

Kwiecień: 7, 28 
 

Maj: 5, 19 
 

Czerwiec: 2, 16 

14.30 – 16.30 

Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli  

w Mielcu 
ul. Wojska Polskiego 2B 

s. 7, I piętro 

 
Technika 

 
Tomasz Borowiec 

 
t.borowiec@ckp.edu.pl 

Luty: 4, 18 
 

Marzec: 3, 17 
 

Kwiecień: 7, 21 
 

Maj: 5, 19 
 

Czerwiec: 2, 16 

9.00 – 11.00  

Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli  

w Mielcu 
ul. Wojska Polskiego 2B 

s. 11, parter 

 
Wychowanie przedszkolne 

 
Beata Wrzesień 

 
b.wrzesien@ckp.edu.pl 

15.00 – 17.00 

Przedszkole  
Miejskie nr 12  

im. Marii Konopnickiej w Mielcu 
ul. Marii Konopnickiej 4 

Gabinet metodyczny 
I piętro 

 
 
Więcej informacji nt. pracy doradców metodycznych na stronie placówki w zakładce: Dla 
nauczycieli/Doradztwo metodyczne. 
 
Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia i 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 

2. 
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 

3. Technika - doradztwo metodyczne Tomasz Borowiec – doradca metodyczny 
z techniki 

4. Język polski – doradztwo metodyczne Ewa Arciszewska - doradca metodyczny 
z języka polskiego 

5. Sieć współpracy pedagogów, psychologów i wychowawców 
szkolnych 

Anna Mikuła – specjalista 
ds. projektów edukacyjnych 
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6. Doradztwo zawodowe w szkole 
Danuta Zdonek – specjalista 

ds. organizacji kształcenia nauczycieli, 
doradca zawodowy 

7. Ocenianie kształtujące w pracy kreatywnego nauczyciela Danuta Zdonek – specjalista 
ds. organizacji kształcenia nauczycieli 

8. Kultura w sieci – dla nauczycieli przedmiotów artystycznych Anna Mikuła – specjalista 
ds. projektów edukacyjnych 

 

 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 w 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. W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 kontynuowane są zajęcia w ramach: 

 Laboratorium budowy i programowania robotów - grupa podstawowa i zaawansowana 
 Laboratorium nauki programowania poprzez zabawę – gra Scottie Go! 
 Kreatywność i logika – laboratorium nauki programowania w programie Scratch 
 Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych – grupa podstawowa, średniozaawansowana 

i zaawansowana. 

Po raz pierwszy zorganizowane zostaną 30-godzinne zajęcia pn. „Zaprzyjaźnij się z programowaniem” – 
podstawowy kurs języka Python. 

Studia podyplomowe – placówka organizuje studia podyplomowe we współpracy z Tarnowską Szkołą 
Wyższą, Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji 
w Zamościu, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Krośnie. Aktualnie prowadzone są kierunki: 

 Przygotowanie pedagogiczne;  
 Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera; 
 Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, 

surdopedagogika, autyzm. Pedagogika terapeutyczna. 
Trwa rekrutacja na kolejne kierunki. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo odpowiedniej 
szkoły wyższej, stanowiące potwierdzenie spełnienia kryteriów zaliczenia i ukończenia studiów z nadaniem 
odpowiednich kwalifikacji. Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w Katolickim 
Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu. Więcej informacji i zapisy na stronie: www.ckp.edu.pl zakładka: 
Nauczyciele/Studia podyplomowe. 
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WYBRANE SZKOLENIA PLANOWANE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

Wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze odbywają się w salach  
Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego 7,  

chyba, że w części tabelarycznej zaznaczono inaczej 



Zgłoszenia prosimy przesyłać do CKPiDN drogą elektroniczną ze strony www.ckp.edu.pl 

Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin Prowadzący/ 

zatrudnienie  

1 

Propozycje rozwiązań 
metodycznych do pracy 
z lekturą Pan Tadeusz, Syzyfowe 
prace, Żona modna, Latarnik, 
Balladyna 

3 warsztaty  
(nieodpłatnie)  

6 II 2020 r.  
godz. 15.00 

Sala Audiowizualna 
w Miejskiej 
Bibliotece 

Publicznej w 
Mielcu,  

ul. Kusocińskiego 2 
piętro 1 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 

2 Realizacja planu daltońskiego 
w przedszkolu* 3 warsztaty  

(nieodpłatnie)  

11 II 2020 r.  
godz. 15.00 

PM nr 1 w Mielcu 

Beata Wrzesień  
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

3 
Ośmioklasista wybiera szkołę 
ponadpodstawową – oferta 
edukacyjna szkół w regionie 

2 szkolenie  
(nieodpłatnie) 

11 II 2020 r.  
godz. 14.00 

s. 7 

Sławomir Wiktor 
(doradca zawodowy) 

z Młodzieżowego 
Centrum Kariery  

w Dębicy 

4 Administracja sieciowymi 
systemami operacyjnymi 2 

lekcja otwarta 
w obecności 

doradcy 
metodycznego 

11 II 2020 r. 
godz. 8.00 

CKPiDN w Mielcu 
s. 11 

parter 

Jarosław Kurtyka 
nauczyciel przedmiotów 

informatycznych 
z CKPiDN w Mielcu 

5 Warsztaty z robotyki dla 
nauczycieli techniki 3 warsztat 

(nieodpłatnie) 

13 II 2020 r. 
godz. 13.00 

CKPiDN w Mielcu 
s. 10 

parter 

Sylwester Paterek 
nauczyciel przedmiotów 

zawodowych 
z CKPiDN w Mielcu 
Tomasz Borowiec 

doradca metodyczny  
z techniki 

6 

Przygotowanie do egzaminu 
ósmoklasisty – propozycje 
organizacji pracy, ćwiczeń 
powtórzeniowych 

3 warsztaty  
(nieodpłatnie) 

3 III 2020 r.  
godz. 15.00 

s. 9  

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 

7 Planowanie metodą projektu 
w przedszkolu 2 warsztaty  

(nieodpłatnie 

10 III 2020 r. 
godz. 16.00 

s. 9 

Beata Wrzesień  
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

8 
Projektowanie i wytwarzanie 
elementów drukiem 3D metodą 
FDM 

3 warsztat 
(nieodpłatnie) 

17 III 2020 r. 
godz. 10.00 

CKPiDN w Mielcu 
s. 7 

parter 

Tomasz Borowiec 
doradca metodyczny 

z techniki  
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9 

Zasady przeprowadzania 
badania PISA.  
Wyniki badania i ich 
interpretacji. 

2 
wykład 

z prezentacją 
(nieodpłatnie) 

24 III 2020 r. 
godz. 14.00 

Aula 

Zespół Badań PISA 2018 
Instytut Badań 
Edukacyjnych 

10 
Prezentacja różnych metod 
rozwijających twórczość własną 
uczniów (opowiadania twórcze) 

3 warsztaty  
(nieodpłatnie) 

31 III 2020 r.  
godz. 15.00 

s. 9  

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 

11 
Preferencje zawodowe uczniów 
a aktywność absolwentów na 
rynku pracy 

1 szkolenie  
(nieodpłatnie) 

31 III 2020 r.  
godz. 14.00 

s. 7 

Bogusław Krata 
doradca metodyczny 

z doradztwa 
zawodowego 

z PCEN Rzeszów 

12 Analiza i pisanie programów 
autorskich 3 warsztat 

(nieodpłatnie) 

7 IV 2020 r. 
godz. 16.00 

s. 7 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

13 

Jak radzić sobie 
z prowokacyjnymi 
zachowaniami uczniów? 
Dla n-li ze szkół podstawowych od 
klasy IV i dla n-li ze szkół 
ponadpodstawowych 

4 warsztat 
(nieodpłatnie) 

7 IV 2020 r. 
godz. 14.00 

s. 9 

Agnieszka Kapica 
psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta, trener 

i socjoterapeuta 
Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego oraz 

edukator MEN  

14 
,,Rysunek wykonawczy 
w procesie produkcyjnym – 
praca w programie AutoCAD” 

3 warsztat 
(nieodpłatnie) 

14 IV 2020 r. 
godz. 12.00 

CKPiDN w Mielcu 
s. 2-0 

Tomasz Borowiec 
doradca metodyczny 

z techniki  

15 

Charakterystyka ucznia 
w spektrum autyzmu i strategie 
radzenia sobie z jego 
trudnościami w szkole? 

2 wykład 
(nieodpłatnie) 

28 IV 2020 r.  
godz. 14.00 

Aula 

dr Dorota Konieczna 
językoznawca, logopeda, 

pedagog specjalny 
wykładowca 

w Tarnowskiej Szkole 
Wyższej oraz 

Uniwersytecie 
Pedagogicznym 

w Krakowie 
Ewa Arciszewska 

doradca metodyczny 
z języka polskiego 

16 
Innowacje pedagogiczne – od 
pomysłu do realizacji i oceny 
efektów 

2 warsztaty  
(nieodpłatnie) 

5 V 2020 r.  
godz. 15.00 

s. 9  

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 

17 

Trudne zachowania 
dzieci/uczniów w przedszkolu, 
szkole podstawowej 
i ponadpodstawowej. Przyczyny, 
diagnoza i sposoby radzenia. 

3 konferencja 
(nieodpłatnie) 

 V 2020 r.  
godz. 16.00 

Aula 

Trenerzy zostaną 
wyłonieni w procedurze 

PZP 
Beata Wrzesień  

doradca metodyczny 
z wychowania 

przedszkolnego 

18 
Praca z platformą i aplikacją do 
budowy quizów i zadań 
w szkole 

2 warsztaty  
(nieodpłatnie) 

2 VI 2020 r.  
godz. 15.00 

s. 9  

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 



 6 

19 Kierownik wycieczek szkolnych  10 kurs 
80 zł po zebraniu grupy 

Trener zostanie 
wyłoniony w procedurze 

PZP 

20 Wychowawca placówek 
wypoczynku dzieci i młodzieży 36 kurs 

360 zł po zebraniu grupy 
Trener zostanie 

wyłoniony w procedurze 
PZP 

 

Propozycje szkoleń rad pedagogicznych 

Aby zamówić szkolenie rady pedagogicznej prosimy o kontakt mailowy z osobą prowadzącą. Szkolenia rady 
pedagogicznej prowadzone przez doradcę metodycznego są bezpłatne. Szkoła ponosi jedynie koszty delegacji 
zaproszonego doradcy.   

Lp. Doradca Proponowana tematyka 

1. 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny z języka 
polskiego  
 
(e.arciszewska@ckp.edu.pl) 

Temat 1 
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – wnioski i działania zmierzające do 
poprawy efektów kształcenia. (3x60 min) 

Temat 2 
Modyfikacje działań nauczycielskich na podstawie diagnozy umiejętności 
uczniów dokonanej w oparciu o analizę egzaminów, wyników kształcenia. (2x60 
min) 

Temat 3 
 Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły. Jak praktycznie rozwiązać problem. 
(2x60 min) 
Temat 4  
Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole podstawowej. (2x60 min) 

2. 

Barbara Rusin 
prowadząca zajęcia m.in. 
w ramach Młodzieżowej 
Akademii Umiejętności 
Technicznych LEONARDO 
 
(b.rusin@ckp.edu.pl) 

OZOBOT – Programowanie dla najmłodszych (2x60 min). 
Odpłatność za szkolenie: 300 zł 
 

3. 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 
z wychowania przedszkolnego  
 
(b.wrzesien@ckp.edu.pl ) 
 

Temat 1 
Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym. 
(2x60 min) 
Temat 2 
Ewaluacja wybranego obszaru pracy przedszkola. Jak praktycznie rozwiązać 
problem? (2x60 min) 
Temat 3 
Opracowywanie i przeprowadzanie ankiet dla nauczycieli. (2x60 min) 

Temat 4 
Kodowanie i programowanie w przedszkolu. (2x60 min) 

*Nauczyciele proszeni są o zabranie na zajęcia zmiennego obuwia      
     

Zapraszamy 


