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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce Adresat Odpłatność 

Termin 
(dzień/godzina) 

Łatwe, tanie i bezpieczne eksperymentowanie / 
warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele wychowania 
przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

5.05.2022 
godz. 14.30–18.30 

Mojej mamie i tacie – tańce i zabawy rytmiczne / 
warsztaty 

Małgorzata Pol 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
i wychowania przedszkolnego 

bezpłatne 
5.05.2022 

godz. 15.30–18.30 

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

Olga Kłoczko 
nauczyciele przedszkoli, 

edukacji wczesnoszkolnej, 
katecheci, wychowawcy 

bezpłatna 
9.05.2022 

godz. 15.30–18.00 

Wirtualna firma – realne umiejętności / warsztaty Joanna Kalejta 
nauczyciele szkół 

zawodowych 
10 zł 

10.05.2022 
godz. 15.00–18.00 

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – 
uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego / 
warsztaty 

Lidia Kłoczko 

nauczyciele kontraktowi 
kończący staż, ubiegający się 

o stopień nauczyciela 
mianowanego 

10 zł 
10.05.2022 

godz. 15.00–18.30 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
edukacji szachowej / sieć współpracy 
i samokształcenia 

Grażyna Safianowska 
nauczyciele edukacji 

przez szachy oraz inni 
zainteresowani 

bezpłatna 
10.05.2022 

godz. 16.00–18.15 

Szkolny Festiwal Nauki i Sztuki / konferencja Jan Bielecki zainteresowani nauczyciele bezpłatna 
11.05.2022 

godz. 13.00–16.00 

Wiosenne opowiadania do składania i wycinania / 
warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej i inni 
zainteresowani 

10 zł 
11.05.2022 

godz. 14.30–18.30 

Metody pracy na zajęciach wychowania do życia 
w rodzinie / warsztaty 

Danuta Moroz 
nauczyciele przedmiotu 

wychowanie do życia 
w rodzinie 

10 zł 
11.05.2022 

godz. 15.00–18.00 

Wiosenna akademia fotografii / szkolenie Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
30 zł 

11, 18 i 25.05.2022 
godz. 15.00–19.15 

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

Justyna Bober 
nauczyciele języka polskiego, 
języka angielskiego oraz inni 

zainteresowani 
bezpłatne 

11.05.2022 
godz. 17.30–19.45 

Gry i zabawy integracyjne, plastyczne i muzyczne 
na wakacje / warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
wychowawcy i inni 

zainteresowani 
10 zł 

12.05.2022 
godz. 14.30–18.30 

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
– uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego / 
warsztaty 

Lidia Kłoczko 

nauczyciele mianowani 
kończący staż, ubiegający się 

o stopień nauczyciela 
dyplomowanego 

10 zł 
12.05.2022 

godz. 15.00–18.30 

Jak przeprowadzić i zapisać wywiad / warsztaty Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

12.05.2022 
godz. 15.30–18.45 

Kurs na wychowawcę wypoczynku / kurs Jarosław Cezary Słabiński 

osoby, które ukończyły 18 lat  
i posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie 
lub średnie branżowe 

150 zł 
16.05.2022 

godz. 15.15–18.00 

Mediacje szkolne najlepszym sposobem 
na uczniowskie konflikty / kurs 

Jan Bielecki 
zainteresowani nauczyciele 

i uczniowie 
bezpłatny 

17.05.2022 
godz. 12.00–16.00 

Praca sezonowa dla ucznia / warsztaty Joanna Kalejta 
nauczyciele szkół 

ponadpodstawowych oraz 
doradcy zawodowi 

10 zł 
17.05.2022 

godz. 15.00–18.00 

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

Teresa Zaforymska 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
bezpłatna 

17.05.2022 
godz. 17.00–19.30 

Grać, czy nie grać na lekcjach języka polskiego? / 
warsztaty 

Justyna Bober nauczyciele języka polskiego  10 zł 
18.05.2022 

godz. 15.00–18.15 

Metody motywacyjne. Budowanie Zespołu 
(Team Spirit) / szkolenie 

Edward Dec 
nauczyciele wychowania 

fizycznego 
bezpłatne 

21.05.2022 
godz. 10.00–12.30 

Zachowania ryzykowne wśród uczniów / seminarium Joanna Stabińska zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
23.05.2022 

godz. 15.00–18.00 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce Adresat Odpłatność 

Termin 
(dzień/godzina) 

Obowiązki opiekuna stażu – projekt oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela / seminarium 

Lidia Kłoczko 
opiekunowie stażu nauczycieli 

stażystów i nauczycieli 
kontraktowych 

bezpłatne 
24.05.2022 

godz. 15.00–17.30 

Edpuzzle – krótkie zadanie filmowe na języku polskim 
i godzinie wychowawczej / warsztaty 

Justyna Bober nauczyciele języka polskiego  10 zł 
25.05.2022 

godz. 15.00–17.30 

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

Justyna Bober 
nauczyciele języka 

angielskiego terenów 
przygranicznych Polski i Litwy 

bezpłatne 
27.05.2022 

godz. 17.30–19.45 

 

 
Udział w formach doskonalenia należy zgłaszać:  

• 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 
 
– 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 


