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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący / 
miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego  
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
dyplomowanego / warsztaty 

Dorota Koncewicz 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
10 zł 

2.09.2020 
godz. 15.00–18.00 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela 
kontraktowego ubiegającego się o stopień 
nauczyciela mianowanego / warsztaty 

Dorota Koncewicz 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
10 zł 

3.09.2020 
godz. 15.00–18.00 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
kontraktowego / warsztaty 

Dorota Koncewicz 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
10 zł 

7.09.2020 
godz. 15.00–18.00 

Analiza wyników egzaminu zawodowego / warsztaty 
Uczestnicy powinni posiadać wyniki egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ze swojej 
szkoły 

Dorota Koncewicz 
dyrektorzy, nauczyciele szkół 

prowadzących kształcenie 
zawodowe 

10 zł 
8.09.2020 

godz. 15.00–18.00 

Wdrażanie nowej podstawy programowej katechezy  
Kościoła Katolickiego w Polsce / seminarium 

Grzegorz Kalejta nauczyciele religii bezpłatne 
8.09.2020 

godz. 15.00–17.30 

InstaLing – innowacyjna aplikacja do nauki słówek  
/ warsztaty 

Justyna Bober 
nauczyciele języka 

angielskiego 
10 zł 

9.09.2020 
godz. 15.00–18.00 

Od diagnozy do programu wychowawczo-
profilaktycznego / warsztaty 

Joanna Stabińska 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
10 zł 

9.09.2020, 
16.09.2020 

godz. 15.00–18.00 

Nawigacja po drogach nadzoru pedagogicznego 
dyrektora szkoły / seminarium 
Na zajęcia warto zabrać swoje plany i sprawozdania 
z nadzoru pedagogicznego, projekty ewaluacji 
wewnętrznej, procedury oceny pracy nauczycieli itp. 

Lidia Kłoczko 
dyrektorzy, wicedyrektorzy 

szkół, zainteresowani 
nauczyciele 

bezpłatne 
10.09.2020 

godz. 15.00–17.30 

Organizacja i bezpieczeństwo na szkolnym spływie 
kajakowym / warsztaty 
Możliwa zmiana terminu w zależności od pogody. 
Indywidualna opłata za wypożyczenie kajaka 

Marcin Orzechowski 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
10 zł 11.09.2020 

Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole 
ogólnodostępnej / sieć współpracy i samokształcenia 
– I spotkanie 

Dorota Koncewicz 

zainteresowani nauczyciele, 
specjaliści i nauczyciele 

wspomagający pracujący 
z uczniami ze spektrum 

autyzmu 

bezpłatna 
14.09.2020 

godz. 15.00–17.15 

Nowe Dyrektorium Ogólne o Katechizacji  
/ seminarium 
Inauguracja sieci współpracy i samokształcenia 
nauczycieli religii 

Grzegorz Kalejta nauczyciele religii bezpłatne 
15.09.2020 

godz. 15.00–17.30 

TIK dla polonisty  
– sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli  
/ sieć współpracy i samokształcenia – I spotkanie 

Justyna Bober nauczyciele języka polskiego bezpłatna 
16.09.2020 

godz. 15.00–17.30 

Wychowanie fizyczne w czasach zdalnego nauczania 
/ szkolenie 

Marcin Orzechowski 
nauczyciele wychowania 

fizycznego 
bezpłatne 

17.09.2020 
godz. 15.00–18.00 

Trening Umiejętności Społecznych dla ucznia 
ze spektrum autyzmu / warsztaty – I spotkanie 

Joanna Stabińska 
wychowawcy, specjaliści i inni 

zainteresowani nauczyciele 
10 zł 

21.09.2020 
godz. 15.00–18.00 

IV Konferencja metodyczna dla nauczycieli  
historii i wiedzy o społeczeństwie / konferencja 

Jan Bielecki 
nauczyciele historii i wiedzy 

o społeczeństwie 
bezpłatna 

22.09.2020 
godz. 15.00–18.00 

Gry i zabawy wprowadzające do tenisa ziemnego  
/ warsztaty 
Zajęcia na korcie tenisowym, obowiązuje strój sportowy 

Marcin Orzechowski / 
Aleksandra Krukowska  

Smile Tennis,  
instruktor tenisa ziemnego 

nauczyciele wychowania 
fizycznego 

10 zł 
22.09.2020 

godz. 15.00–18.00 

Nauczyciel w nowoczesnym świecie / seminarium Grzegorz Kalejta nauczyciele religii bezpłatne 
22.09.2020 

godz. 15.00–17.30 

Klub Dyrektora – Awans zawodowy i ocena pracy 
nauczycieli / konferencja 

Andrzej Matusiewicz / 
Monika Rękawek 

dyrektorzy i wicedyrektorzy 
szkół i placówek 

75 zł 
23.09.2020 

godz. 11.00–14.00 

Potrzeby rozwojowe uczniów objętych pomocą  
psychologiczno-pedagogiczną / warsztaty 

Dorota Koncewicz 

nauczyciele i wychowawcy 
odpowiedzialni za organizację 

pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkołach 

10 zł 
23.09.2020 

godz. 15.00–18.00 

Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w regionie / seminarium 
Podczas spotkania można będzie zdobyć książkę jako 
nagrodę 

Andrzej Matusiewicz / 
dr Tomasz Naruszewicz 

nauczyciele historii i inni 
zainteresowani 

bezpłatne 
24.09.2020 

godz. 15.00–17.15 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący / 
miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki  
/ szkolenie 

Jan Bielecki 
nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 
bezpłatne 

24.09.2020 
godz. 15.00–17.15 

SETI – sieć współpracy i samokształcenia  
nauczycieli języka angielskiego / sieć współpracy 
i samokształcenia – I spotkanie 

Justyna Bober 
nauczyciele języka 

angielskiego terenów 
przygranicznych Polski i Litwy 

bezpłatna 
25.09.2020 

godz. 15.00–18.00 

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach 
historii w kontekście obowiązującej podstawy 
programowej / konferencja 

Jan Bielecki / 
CEN w Łomży 

nauczyciele historii i wiedzy 
o społeczeństwie 

bezpłatna 
26.09.2020 

godz. 10.00–13.00 

Lektura obowiązkowa: Rafał Kosik – „Felix, Net i Nika 
oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” / warsztaty 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

28.09.2020 
godz. 14.30–18.15 

Innowacyjne wykorzystanie tabletu i smartfonu 
na lekcji / sieć współpracy i samokształcenia 
– I spotkanie 

Jarosław Cezary Słabiński 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
bezpłatna 

28.09.2020 
godz. 15.15–17.30 

Kodowanie i programowanie w klasach I-III offline 
/ warsztaty 

Danuta Moroz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

29.09.2020 
godz. 15.00–18.00 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka 
polskiego / sieć współpracy i samokształcenia 
– I spotkanie 

Jolanta Kubrak nauczyciele języka polskiego bezpłatna 
30.09.2020 

godz. 15.00–17.15 

Oddaj uczniom głos – Flipgrid / warsztaty Justyna Bober 
nauczyciele języka 

angielskiego 
10 zł 

30.09.2020 
godz. 15.00–18.00 

Dokumentowanie wyjazdów na zawody i obozy 
sportowe / seminarium 

Marcin Orzechowski 
nauczyciele wychowania 

fizycznego 
bezpłatne 

30.09.2020 
godz. 15.00–18.00 

Primum non nocere – zachęcanie tlenem dla duszy  
/ warsztaty 

Dorota Hołownia-Dudek 
osoby nastawione na rozwój 

– dyrektorzy i nauczyciele 
wszystkich typów szkół 

10 zł 
30.09.2020 

godz. 15.00–18.00 

 
Udział w formach doskonalenia należy zgłaszać:  

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

 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 
– 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 
 
 


