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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, 1 października 2020 r. 
Rok szkolny 2020/2021 - I półrocze 

I N F O R M A T O R  N R  4 8  


Miło nam poinformować, że decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lipca  2020 r. została 
przyznana Akredytacja dla Powiatowego Ośrodka Metodycznego przy Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Jest to kolejna akredytacja naszej placówki na następne 5 lat 
działalności.  
 
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: 

 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, 
 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. 
 
We wrześniu br. do grona pracujących już w POM doradców metodycznych dla nauczycieli języka polskiego 
i wychowania przedszkolnego, dołączają kolejni doradcy dla nauczycieli:  

 historii i WOS – Ryszarda Kryczka; 
 wychowania fizycznego – Bogumiła Dziekan-Gąbka. 

Z przedmiotów na poziomie szkół ponadpodstawowych nauczycieli z powiatu mieleckiego będą wspierać: 
 z języka polskiego – Marta Bonarek-Socha; 
 z języka francuski – Agnieszka Mynard. 
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Doradcy udzielają metodycznego wsparcia w ramach swoich przedmiotów poprzez prowadzenie m.in.: 
konferencji, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych, o których będziemy na bieżąco informować. 
Doradcy prowadzą również przedmiotowe sieci doskonalenia i współpracy. Zapraszamy wszystkich nauczycieli 
do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia i w sieciach, do których można się zapisać drogą mailową 
(a.mikula@ckp.edu.pl) – ze wskazaniem nazwy sieci, imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.  
 

Sieci doskonalenia i współpracy 
 

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 

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  

 
Harmonogram zajęć doradców zamieszczony jest na stronie placówki w zakładce: Dla nauczycieli/Doradztwo 
metodyczne.  

 

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”. 
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 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. 
Więcej informacji: Barbara Rusin, e-mail: b.rusin@ckp.edu.pl  tel.: 17 250 64 88 
 

Studia podyplomowe – placówka prowadzi rekrutację na studia podyplomowe we współpracy: 

- z Tarnowską Szkołą Wyższą na kierunki (zajęcia w systemie mieszanym: zdalnie i stacjonarnie w Katolickim 
Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, więcej informacji i zapisy na stronie: www.ckp.edu.pl zakładka: 
Nauczyciele/Studia podyplomowe): 

 Przygotowanie pedagogiczne;  
 Autyzm i zespół Aspergera - edukacja i rehabilitacja - kwalifikacje nauczycielskie; 
 Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, 

surdopedagogika, autyzm. Pedagogika terapeutyczna; 
- oraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Krośnie (więcej informacji: 
facebook.com/ckpmielec) - zdalnie. 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo odpowiedniej szkoły wyższej, stanowiące 
potwierdzenie spełnienia kryteriów zaliczenia i ukończenia studiów z nadaniem odpowiednich kwalifikacji.  
 
 
Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia i w sieciach współpracy 
i samodoskonalenia oraz do zapoznawania się udostępnianymi materiałami i aktualizowaną ofertą edukacyjną 
doradców metodycznych na stronie placówki: www.ckpidn/Dla nauczycieli/Doradztwo metodyczne 
 
 
 
 
 

           Zapraszamy 
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Wybrane Szkolenia planowane na I półrocze roku szkolnego 2020/2021 
 

Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

1. 
Innowacje pedagogiczne – od 
pomysłu do realizacji i oceny 
efektów 

2 
konferencja 

on-line  
(nieodpłatnie) 

31 VIII 2020  
godz. 18.00 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

2. 

Konferencja wrześniowa: 
Nauczyciele i uczniowie w 
wirtualnej szkole,  
czyli jak odnaleźć się w edukacji 
zdalnej? 

2 
konferencja 

on-line  
(nieodpłatnie) 

22 IX 2020 
godz. 13.30 

 

Zdzisław Nowakowski 
dyrektor CKPiDN  

w Mielcu 
Przedstawiciel PCEN  

w Rzeszowie 
prof. dr hab.  

Stanisław Dylak 
Uniwersytet 

A. Mickiewicza 
w Poznaniu 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

Artur Krawczyk 
Stowarzyszenie „Miasta 

w Internecie” 
doradcy metodyczni  
z CKPiDN w Mielcu 

3. 

Awans zawodowy nauczyciela 
kontraktowego ubiegającego 
się o stopień nauczyciela 
mianowanego 

3 warsztat 
(nieodpłatnie) 

7 IX 2020  
godz. 16.00 

CKPiDN w Mielcu 
s. 2-0 

Tomasz Borowiec 
doradca metodyczny 

z techniki  
z CKPiDN w Mielcu 

4. 

Awans zawodowy nauczyciela 
mianowanego ubiegającego się 
o stopień nauczyciela 
dyplomowanego 

3 warsztat 
(nieodpłatnie) 

8 IX 2020  
godz. 16.00 

CKPiDN w Mielcu 
s. 2-0 

Tomasz Borowiec 
doradca metodyczny 

z techniki  
z CKPiDN w Mielcu 

5. 

Konferencja metodyczna z 
historii i WOS dla nauczycieli ze 
szkół podstawowych powiatu 
mieleckiego 

2 
konferencja 

on-line  
(nieodpłatnie) 

29 IX 2020 
godz. 13.00 

Ryszarda Kryczka  
 doradca metodyczny 

z historii i WOS 
z CKPiDN w Mielcu 

6. 

Ocena ucznia podczas nauki 
zdalnej i hybrydowej. 
Wprowadzenie do 
autoedukacji w wychowaniu 
fizycznym. 

2 
konferencja 

on-line  
(nieodpłatnie) 

29 IX 2020 
godz. 14.00 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka 

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

 
 
 

7. 
 

  

Realizacja zadań podstawy 
programowej wychowania 
przedszkolnego w obecnych 
zmianach 

2 
konferencja 

on-line  
(nieodpłatnie) 

29 IX 2020 
godz. 16.00 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 

wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 
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Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

8. „Zaproś mnie na swoją lekcję” 
– projekt edukacyjny 1 

prezentacja 
on-line  

(nieodpłatnie) 

6 X 2020 
godz. 17.30 

Marcin Michalik 
z Zespołu Szkół 
w Podleszanach 

9. Stres w pracy – bodziec do 
działania, czy bariera? 2 

konferencja 
on-line  

(nieodpłatnie) 
X-XII 2020 

Trener zostanie 
wyłoniony 

w procedurze PZP 

10. Nauczanie on-line - szanse 
i ograniczenia 2 

konferencja 
on-line  

(nieodpłatnie) 
X-XII 2020 

Trener zostanie 
wyłoniony 

w procedurze PZP 

11. 
Prezentacja różnych metod 
rozwijających twórczość własną 
uczniów (opowiadania twórcze) 

2 warsztaty 
(nieodpłatnie) 

20 X 2020 
godz. 16.00 

CKPiDN 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

12. Nowe wyzwanie dla nauczycieli               
i uczniów – zdalne nauczanie 2 

konferencja 
on-line 

(nieodpłatnie) 

27 X 2020 
godz. 16.00 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 

z historii i wiedzy 
o społeczeństwie  

z CKPiDN w Mielcu 

13. Kreatywny nauczyciel – twórcą 
własnego programu 2 

konferencja 
on-line  

(nieodpłatnie) 

3 XI 2020 
godz. 16.00 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 

z historii i wiedzy 
o społeczeństwie  

z CKPiDN w Mielcu 

14. 
Koncepcja zachowań 
asertywnych dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego 

2 
seminarium 

on-line  
(nieodpłatnie) 

3 XI 2020 
godz. 16.00 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 

wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 

15. 

Analiza wyników egzaminów 
zewnętrznych – wnioski 
i działania zmierzające do 
poprawy efektów kształcenia 

2 
konferencja 

on-line  
(nieodpłatnie) 

3 XI 2020 
godz. 17.00 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

16. 

Opracowanie zestawów 
ćwiczeń w formie on-line do 
realizacji zajęć wychowania 
fizycznego w trakcie nauki 
zdalnej 

4 warsztaty  
(nieodpłatnie) 

24 XI 2020  
godz. 15.00 

CKPiDN 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka 

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

17. 
Samopomoc w trudnych 
sytuacjach emocjonalnych 
nauczycieli przedszkoli 

3 
konferencja 

on-line 
(nieodpłatnie) 

XI-XII 2020 
Trener zostanie 

wyłoniony 
w procedurze PZP 
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Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

18. Aktywne metody nauczania 
historii i WOS 

2 
seminarium 

on-line  
(nieodpłatnie) 

15 XII 2020 
godz. 16.00 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 

z historii i wiedzy 
o społeczeństwie  

z CKPiDN w Mielcu 

19. 

Podstawy pracy na platformie 
Moodle: 
-wiadomości wstępne 
-Moodle z profilu ucznia 
i nauczyciela 

6 
szkolenie 
on-line  

(nieodpłatnie) 
po zebraniu grupy 

Anna Mikuła 
specjalista 

ds. projektów 
edukacyjnych  

z CKPiDN w Mielcu 

20. Kierownik wycieczek szkolnych  10 kurs 
80 zł po zebraniu grupy 

Trener zostanie 
wyłoniony 

w procedurze PZP 

21. Wychowawca placówek 
wypoczynku dzieci i młodzieży 36 kurs 

360 zł po zebraniu grupy 
Trener zostanie 

wyłoniony 
w procedurze PZP 

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

 
 

Propozycje szkoleń rad pedagogicznych realizowanych 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 (3x60 min.) 
Temat 2. 
Modyfikacje działań nauczycielskich na podstawie diagnozy umiejętności 
uczniów dokonanej w oparciu o analizę egzaminów, wyników kształcenia 
(3x60 min.) 
Temat 3. 
Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole podstawowej  (2x60 min.) 
Temat 4. 
Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły.  
Jak praktycznie rozwiązać problem? (2x 60min.) 

2. Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 
z wychowania 
przedszkolnego  z CKPiDN 
w Mielcu 
 
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. 
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka przedszkolnego 
Temat 4. 
Kodowanie i programowanie w przedszkolu (2x60 min.) 

3. 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 
z historii i WOS z CKPiDN 
w Mielcu 

Temat 1: 
Kreatywny nauczyciel – twórcą własnego programu. (2x60 min.) 
Temat 2: 
Jak tworzyć angażujące prezentacje  Power Point? ( 2x60 min.) 
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r.kryczka@ckp.edu.pl 

Temat 3: 
Innowacje pedagogiczne- jak poprawić jakość swojej pracy ( 2x60 min.) 

4. 

Bogumiła Dziekan-Gąbka 
doradca metodyczny 
z wychowania fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 
 
b.gabka@ckp.edu.pl 

Temat 1:  
Promocja zdrowia to proces umożliwiający nauczycielom kontrolę nad 
swoim zdrowiem (120 min.) 
Temat 2:  
Specjalne potrzeby uczniów w zakresie aktywności fizycznej (120 min.) 
Temat 3:  
Szkolny projekt edukacyjny interdyscyplinarny - wychowanie fizyczne 
z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi (2x90 min.) 
Temat 4:  
Szkolny projekt edukacyjny interdyscyplinarny - 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. Delegację dla DM wystawia CKPiDN, koszty delegacji 
ponosi szkoła zapraszająca DM. 

 
Harmonogram konsultacji indywidulanych od września do grudnia 2020  

Przedmiot, 
doradca metodyczny Dzień Godzina Miejsce konsultacji 

Język polski 
Ewa Arciszewska 

e.arciszewska@ckp.edu.pl 

wrzesień: 
8, 22 

 
październik: 

6, 20 
 

listopad: 
3, 17 

 
grudzień: 
1, 15, 29 

14.00 – 16.00 
Konsultacje 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 


