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Ośrodek Doskonalenia  Nauczyc ie l i  w  Suwałkach w Centrum Edukacj i  Nauczyc ie l i  w  Suwałkach  
akredytowany przez  Podlaskiego Kuratora Oświaty  –  SPiKU.5470.3 .2020  

 

Zestawienie form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  
w styczniu 2022 roku 

 

Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący / 
miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
wykorzystujących techniki plastyczne 
w nauczaniu. Zima. Dzień Babci i Dziadka / 
seminarium online 

Olga Kłoczko 
nauczyciele przedszkoli, edukacji 

wczesnoszkolnej, świetlicy, 
katecheci, wychowawcy 

bezpłatne 
5.01.2022 

godz. 15.30–18.00 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
edukacji szachowej / seminarium 

Grażyna Safianowska 
nauczyciele edukacji  

przez szachy  
oraz inni zainteresowani 

bezpłatne 
11.01.2022 

godz. 16.00–18.15 

Nauka projektowania grafiki wektorowej / 
szkolenie 

Andrzej Staszczyk 
Danuta Moroz 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 

20 zł 
12.01.2022 
13.01.2022 

godz. 15.00–19.00 

Kurs na kierownika wypoczynku / kurs 
Jarosław Cezary Słabiński / 

specjaliści 

nauczyciele i inne osoby 
posiadające co najmniej średnie 

wykształcenie i trzyletni staż pracy 
opiekuńczo-wychowawczej lub 

dydaktyczno-wychowawczej 

40 zł 
12.01.2022 
13.01.2022 

godz. 15.00–19.00 

Taniec jako forma wyrażania siebie / warsztaty 
Olga Kłoczko 

Grażyna Safianowska 

nauczyciele religii, przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlic szkolnych 
oraz inni zainteresowani 

10 zł 
12.01.2022 

godz. 15.15–18.30 

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

Justyna Bober 
nauczyciele języka polskiego 

i innych przedmiotów 
bezpłatne 

12.01.2022 
godz. 17.30–19.45 

Reportaż. Rozpoznawanie gatunku i jego cech 
jako jedno z wymagań programowych i 
egzaminacyjnych / warsztaty 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego szkół 

podstawowych 
10 zł 

13.01.2022 
godz. 15.30–18.45 

Jak zmotywować uczniów do uczenia się? / 
warsztaty 

Justyna Bober 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
10 zł 

13.01.2022 
godz. 15.00–18.00 

Baśnie, bajki i bajeczki / warsztaty Jadwiga Krzyżewska nauczyciele przedszkoli 10 zł 
13.01.2022 

godz. 14.30–18.30 

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

Justyna Bober 
nauczyciele języka angielskiego 

terenów przygranicznych  
Polski i Litwy 

bezpłatne 
14.01.2022 

godz. 18.00–20.15 

Wykorzystanie MS Teams w pracy stacjonarnej 
i zdalnej / warsztaty 

Justyna Bober nauczyciele różnych przedmiotów 10 zł 
19.01.2022 

godz. 15.00–18.00 

Zanurzeni w świecie nitek / warsztaty Olga Kłoczko 

nauczyciele religii, przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlic szkolnych 
oraz inni zainteresowani 

10 zł 
24.01.2022 

godz. 15.15–18.30 

 

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 


