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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce Adresat Odpłatność 

Termin 
(dzień/godzina) 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
wykorzystujących techniki plastyczne w nauczaniu. 
Wiosna, Wielkanoc, Dzień Matki / sieć współpracy 
i samokształcenia 

Olga Kłoczko 

nauczyciele przedszkoli, 
edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy w świetlicach 
szkolnych, wychowawcy klas 

bezpłatna 
7.02.2023 

godz. 15.30–18.00 

Wyzwania wychowawcze w praktyce szkolnej /  
sieć współpracy i samokształcenia 

dr Dorota Koncewicz 

nauczyciele, w tym 
wspomagający oraz specjaliści 

pracujący z uczniami 
sprawiającymi problemy 

wychowawcze 

bezpłatna 
8.02.2023 

godz. 15.30–17.45 

TIK nie tylko dla polonisty – sieć współpracy 
i samokształcenia nauczycieli / sieć współpracy 
i samokształcenia online 

Justyna Bober 
nauczyciele języka polskiego, 

języka angielskiego  
oraz innych przedmiotów 

bezpłatna 
8.02.2023 

godz. 17.30–19.45 

Co TIK-a w bibliotece? – sieć współpracy 
i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy /  
sieć współpracy i samokształcenia 

Katarzyna Romanowska / 
Zyta Boćwińska, Katarzyna 

Urbańska, Grażyna Zawadzka 

nauczyciele bibliotekarze 
z bibliotek szkolnych 

bezpłatna 
9.02.2023 

godz. 15.00–17.15 

Dzień Ochrony Danych Osobowych / seminarium Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
bezpłatne 

13.02.2023 
godz. 15.00–16.30 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
edukacji szachowej / seminarium 

Grażyna Safianowska 
nauczyciele edukacji  

przez szachy  
oraz inni zainteresowani 

bezpłatne 
13.02.2023 

godz. 15.30–18.00 

Jak przygotować młodzież do podjęcia pracy 
zawodowej? / seminarium 

dr Joanna Kalejta 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
bezpłatne 

14.02.2023 
godz. 11.00–15.45 

Aleksandra Piłsudska patronką 2023 roku / 
seminarium 

Grzeogorz Kalejta zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
14.02.2023 

godz. 16.00–18.15 

Klub Dyrektora – Innowacyjność w szkole / 
seminarium 

Andrzej Matusiewicz / 
Szkoła Podstawowa 

im. Mikołaja Bakałarza 
w Bakałarzewie 

dyrektorzy i wicedyrektorzy 
szkół i placówek 

bezpłatne 
15.02.2023 

godz. 11.00–14.00 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce /  
sieć współpracy i samokształcenia 

dr Dorota Koncewicz 

nauczyciele wspomagający 
oraz specjaliści pracujący  

z uczniami objętymi pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną 

bezpłatna 
15.02.2023 

godz. 15.00–17.15 

Zabawa w recykling / warsztaty Olga Kłoczko 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, religii, 

wychowawcy w świetlicach 
szkolnych oraz inni 

zainteresowani 

10 zł 
15.02.2023 

godz. 15.15–18.30 

Terytoria sporne w Europie / seminarium dr Jarosław Schabieński 
nauczyciele historii  

oraz inni zainteresowani 
bezpłatne 

15.02.2023 
godz. 15.30–17.45 

Małe, duże jajo kurze – wszystko o jajku metodą 
projektu / warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego, edukacji 

wczesnoszkolnej  
oraz inni zainteresowani 

10 zł 
16.02.2023 

godz. 14.30–18.30 

Matura 2023. Tworzenie wypowiedzi na egzaminie 
maturalnym z języka polskiego / szkolenie online 

Jolanta Kubrak / 
dr Renata Bryzek 

(Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach) 

nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

bezpłatne 
16.02.2023 

godz. 17.00–20.15 

PARKOUR jako nowoczesna forma zachęcania dzieci 
i młodzieży do aktywności ruchowej / szkolenie 

Edward Dec 
nauczyciele wychowania 
fizycznego i instruktorzy 

sportu 
bezpłatne 

17.02.2023 
godz. 16.00–19.00 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii / 
sieć współpracy i samokształcenia 

Grzegorz Kalejta / 
Olga Kłoczko, 

Grażyna Safianowska 
nauczyciele religii bezpłatna 

21.02.2023 
godz. 16.00–18.15 

Rola i zadania dyrektora szkoły w zakresie organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej / seminarium 

dr Dorota Koncewicz 
dyrektorzy i wicedyrektorzy 

wszystkich typów szkół 
bezpłatne 

22.02.2023 
godz. 11.00–13.15 

Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych / 
warsztaty 

Joanna Stabińska 
nauczyciele pracujący 

z uczniami z trudnościami 
wychowawczymi 

10 zł 
22.02.2023 

godz. 15.30–18.30 

 

  



 
 

 
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI 

W SUWAŁKACH 

ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki 
tel. 87 5670328, 87 5657858 

 
 
 

 

e-mail: cen@cen.suwalki.pl 
strona internetowa: cen.suwalki.pl 

Ośrodek Dos kon alenia  Na uczy c ie l i  w Su wa łkach w Ce ntrum E duka cj i  N au czycie l i  w S uwa łka ch  
akredytow any  prze z  P od laskie go K uratora  Oś wiaty  –  SP i KU .5 470. 3 .2 020  

 
Zestawienie form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  

w lutym 2023 roku – strona 2 
 

Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce Adresat Odpłatność 

Termin 
(dzień/godzina) 

W 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika / 
seminarium 

Grzegorz Kalejta zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
22.02.2023 

godz. 16.00–18.15 

Gry, zabawy i piosenki na lekcjach języka angielskiego 
w przedszkolu i szkole podstawowej / warsztaty 

Justyna Bober 
nauczyciele języka 

angielskiego w przedszkolu 
i szkole podstawowej 

10 zł 
22.02.2023 

godz. 16.00–18.30 

Wartości życiowe a kształtowanie postaw  
– lekcja wychowawcza inaczej / warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska / 
Andrzej Matusiewicz 

wychowawcy klas i inni 
zainteresowani 

10 zł 
23.02.2023 

godz. 14.30–18.30 

Polubić matematykę – gry i zabawy aktywizujące 
w klasach I–III / warsztaty 

Małgorzata Pol 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej 

bezpłatne 
23.02.2023 

godz. 15.30–18.30 

Po próbnym egzaminie maturalnym. Wypracowania 
z języka polskiego na poziomie podstawowym 
i poziomie rozszerzonym. Planowanie wypowiedzi, 
pisanie „po śladzie”, wskazówki dla uczniów / 
seminarium 

Grzegorz Gołaszewski 
nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

bezpłatne 
23.02.2023 

godz. 16.00–18.15 

Znane i mniej znane metody pracy nauczyciela 
polonisty w nowej odsłonie. Lekcje dla każdego.  
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka 
polskiego / sieć współpracy i samokształcenia online 

Teresa Zaforymska 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
bezpłatna 

23.02.2023 
godz. 17.00–19.30 

SETI – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
języka angielskiego / sieć współpracy 
i samokształcenia online 

Justyna Bober 
nauczyciele języka 

angielskiego z terenów 
przygranicznych Polski i Litwy 

bezpłatna 
24.02.2023 

godz. 17.30–19.45 

 
 

Udział w formach doskonalenia należy zgłaszać w każdym przypadku:  

• wypełniając formularz elektroniczny wybranej formy doskonalenia na stronie internetowej cen.suwalki.pl  

• lub przesyłając wypełniony formularz pocztą tradycyjną 
 

Wpłat z tytułu uczestnictwa w warsztatach należy dokonywać, po uzyskaniu potwierdzenia, na konto nr: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 
 
 

UWAGA!  
 

– Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy  
Zapraszamy wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych do udziału w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Termin szkolenia zostanie 
określony po zebraniu się grupy. Istnieje także możliwość realizacji szkoleń w szkole/placówce, po ich zamówieniu przez dyrektora szkoły/placówki. 
 

– Szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w wymiarze 
32 godz. dydaktyczne (30 godz. zajęcia + 2 godz. egzamin) 
 

– Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy  
Informujemy, że Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach prowadzi szkolenia z zakresu BHP dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami 
wszystkich typów szkół i placówek. Istnieje także możliwość realizacji kursu w szkole/placówce, po jego zamówieniu przez dyrektora szkoły/placówki. 

1. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 16 godz. dydaktycznych. 
2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 8 godz. dydaktycznych. 
3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – 8 godz. dydaktycznych. 
4. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby – 32 godz. dydaktyczne. 
5. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie BHP – 16 godz. dydaktycznych. 

Terminy szkoleń oraz odpłatność za szkolenia do uzgodnienia. 
 

Zapraszamy nauczycieli i pracowników szkół oraz placówek do korzystania z naszej oferty doskonalenia zawodowego  
 
 

Dyrektor 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

Lidia Kłoczko 


