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Szczegółowy harmonogram szkoleń w rejonie - Siedlce 
 

Nazwa i dane 
teleadresowe placówki 
realizującej szkolenie 

Obszar tematyczny Temat 
Miejsce realizacji 
szkolenia (adres) 

 
Termin realizacji  

(z podziałem na grupy 
szkoleniowe) 

Imię  
i nazwisko, telefon,  

e-mail osoby do kontaktu 
w sp. szkolenia 

Link do strony 
WWW. placówki 

Mazowieckie 
Samorządowe Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli Wydział  
w Siedlcach  
ul. Langego 6 
08-110 Siedlce 

tel.:256326747; 
fax:256339320; 
siedlce@mscdn.edu.pl 

Obszar 1.  
Kluczowe kompetencje 
nauczyciela edukacji włączającej, 
do pracy w zespole klasowym z 
uczniami o zróżnicowanych 
potrzebach i możliwościach 
rozwojowych -  organizacja, 
formy i metody pracy w grupie 
zróżnicowanej, tworzenie 
indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych 

Kluczowe 
kompetencje 
nauczyciela edukacji 
włączającej, do 
pracy w zespole 
klasowym z 
uczniami 
o zróżnicowanych 
potrzebach i 
możliwościach 
rozwojowych 

MSCDN Wydział  
w Siedlcach 

gr 1 
26.IX,28.IX,29.IX,30.IX. 
gr 2 
26.IX,4.X,5.X,6.X 
gr 3 
26.IX,18.X,19.X,20.X 

Agata Polańska 
256326747 wew.  45 
agata.polanska@mscdn.edu
.pl 
 www.mscdn.edu.

pl 
 

Mazowieckie 
Samorządowe Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli Wydział  
w Siedlcach  
ul. Langego 6 
08-110 Siedlce 

tel.:256326747; 
fax:256339320; 
siedlce@mscdn.edu.pl 

Obszar 11.  
Realizacja nowej podstawy 
programowej w klasach IV – VI 
 

Czas na zmiany  - 
warunki i sposoby 
realizacji nowej 
podstawy 
programowej w 
klasach IV – VI 

MSCDN Wydział  
w Siedlcach 

21.IX.2012 r. Anna Goc 
256326747 wew.  42 
anna.goc@mscdn.edu.pl 

www.mscdn.edu.
pl 
 

Mazowieckie 
Samorządowe Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli Wydział  
w Siedlcach  
ul. Langego 6 
08-110 Siedlce 

tel.:256326747; 
fax:256339320; 
siedlce@mscdn.edu.pl 

Obszar 12.  
Realizacja nowej podstawy 
programowej kształcenia 
ogólnego  w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Organizacja pracy 
nauczyciela IV etapu 
edukacyjnego a 
realizacja nowej 
podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego 

MSCDN Wydział  
w Siedlcach 

14.VI.2012 r. Iwona Moczydłowska 
256326747 wew.  41 
iwona.moczydlowska@mscd
n.edu.pl 
 

www.mscdn.edu.
pl 
 

Mazowieckie 
Samorządowe Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli Wydział  
w Siedlcach  
ul. Langego 6 
08-110 Siedlce 

tel.:256326747; 
fax:256339320; 
siedlce@mscdn.edu.pl 

Obszar 15  
Stosowanie prawa w praktyce 
szkolnej (ze szczególnym 
uwzględnieniem prowadzenia 
dokumentacji szkolnej, ochrony 
danych osobowych, 
przestrzegania zasad oceniania, 
klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy, 
kompetencji rady pedagogicznej 

Stosowanie prawa  
w praktyce szkolnej 

MSCDN Wydział  
w Siedlcach 

gr 1 
20.IX, 21.IX.2012 r. 
gr 2 
27.IX, 28.IX.2012 r. 

Marta Senenko-Lichograj 
256326747 wew.  45 
marta.senenko@mscdn.edu.
pl 

www.mscdn.edu.
pl 
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Nazwa i dane 
teleadresowe placówki 
realizującej szkolenie 

Obszar tematyczny Temat 
Miejsce realizacji 
szkolenia (adres) 

 
Termin realizacji  

(z podziałem na grupy 
szkoleniowe) 

Imię  
i nazwisko, telefon,  

e-mail osoby do kontaktu 
w sp. szkolenia 

Link do strony 
WWW. placówki 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 9   
Konstruowanie i adaptowanie 
programów nauczania opartych 
na wymaganiach podstawy 
programowej.  

 Samorządowe 
Centrum Doradztwa i 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Siedlcach, 
ul. Pescantina 2 

12.06.2012r. 
14.06.2012r. 
20.06.2021r. 
25.05.2012r. 

Agnieszka Borkowska 
tel. 609 200 111 
e-mail: 
scdidn@scdidn.siedlce.pl 
 

www.scdidn.siedl
ce.pl 
 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 19   
Konstruowanie programów 
nauczania dla zawodów 

Konstruowanie 
programów 
nauczania dla 
zawodów 

Samorządowe 
Centrum Doradztwa  
i Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Siedlcach, 
ul. Pescantina 2 

Gr. I 
15.06.2012 r. 
16.06.2012 r. 
17.06.2012 r. 
Gr. II 
21.06.2012 r. 
22.06.2012 r. 
23.06.2012 r. 

Bożena Witkowska - 
Michalak 
tel. 602-353-917 
e-mail: gosia@ornet.pl 
 

www.scdidn.siedl
ce.pl 
 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 2.  
Opinia i orzeczenie poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 
wsparciem nauczycieli w 
dostosowaniu wymagań 
dydaktycznych do możliwości 
uczniów. 

Organizacja szkolenia w trakcie realizacji, szczegóły dostępne bezpośrednio w placówce realizującej szkolenie. 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 3.  
Realizacja podstawy 
programowej edukacji 
wczesnoszkolnej w kontekście 
indywidualnych potrzeb 
rozwojowych uczniów. Dobór 
metod pracy z uczniami w 
edukacji wczesnoszkolnej. 

Organizacja szkolenia w trakcie realizacji, szczegóły dostępne bezpośrednio w placówce realizującej szkolenie. 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 4.  
Planowanie pracy własnej 
nauczyciela z uwzględnieniem 
autoewaluacji prowadzonych 
zajęć edukacyjnych oraz 
wyników 
sprawdzianów/egzaminów 
zewnętrznych. 

Organizacja szkolenia w trakcie realizacji, szczegóły dostępne bezpośrednio w placówce realizującej szkolenie. 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 5.  
Realizacja planu nadzoru 
pedagogicznego dyrektora 
szkoły/placówki, ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzenia 
narzędzi do ewaluacji i kontroli. 

Organizacja szkolenia w trakcie realizacji, szczegóły dostępne bezpośrednio w placówce realizującej szkolenie. 
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Nazwa i dane 
teleadresowe placówki 
realizującej szkolenie 

Obszar tematyczny Temat 
Miejsce realizacji 
szkolenia (adres) 

 
Termin realizacji  

(z podziałem na grupy 
szkoleniowe) 

Imię  
i nazwisko, telefon,  

e-mail osoby do kontaktu 
w sp. szkolenia 

Link do strony 
WWW. placówki 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 6.  
Wykorzystanie raportu z 
ewaluacji zewnętrznej w 
doskonaleniu jakości pracy 
szkoły/placówki. 

Organizacja szkolenia w trakcie realizacji, szczegóły dostępne bezpośrednio w placówce realizującej szkolenie. 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 13.  
Warunki konieczne do 
budowania jakości pracy 
gimnazjum. 

Organizacja szkolenia w trakcie realizacji, szczegóły dostępne bezpośrednio w placówce realizującej szkolenie. 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 14.  
Nowe podstawy programowe 
kształcenia w zawodach, 
wyzwaniem dla szkół 
zawodowych (podstawy 
kształcenia w zawodach, 
kształcenie modułowe, 
kształcenie na odległość, 
potwierdzanie kwalifikacji 
zawodowych). 

Organizacja szkolenia w trakcie realizacji, szczegóły dostępne bezpośrednio w placówce realizującej szkolenie. 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 16.  
Przygotowanie ucznia do roli 
obywatela, klienta urzędu, 
konsumenta oraz 
upowszechniania edukacji 
prawnej w pracy z uczniem. 

Organizacja szkolenia w trakcie realizacji, szczegóły dostępne bezpośrednio w placówce realizującej szkolenie. 

Samorządowe Centrum 
Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach 
ul.Pescantina 2 
08- 110 Siedlce 
tel. 25/644-20-32 

Obszar 17.  
Innowacyjne formy pracy 
opiekuńczo-wychowawczej w 
świetlicy szkolnej, (organizacja 
zajęć, rozwiązania praktyczne). 

Organizacja szkolenia w trakcie realizacji, szczegóły dostępne bezpośrednio w placówce realizującej szkolenie. 

Ośrodek Edukacji 
Informatycznej 
i Zastosowań Komputerów 
w Warszawie,  
ul. Raszyńska 8/10, 
02-026 Warszawa,  
tel. 22 5794100  
fax. 22 5794170 
oeiizk@oeiizk.waw.pl 

Obszar 7: 
Wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
w nauczaniu różnych 
przedmiotów 

Wykorzystanie 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych w 
nauczaniu 
wczesnoszkolnym 

CKP, Siedlce 
ul. Konarskiego 9 

21-22.08.2012 r. Halina Chabros,  
22 57-94-121, 
halina.chabros@oeiizk.waw.
pl 
 

www.oeiizk.waw.
pl 
 

Wykorzystanie 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych w 

15--16.09.2012 r. 

mailto:oeiizk@oeiizk.waw
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Nazwa i dane 
teleadresowe placówki 
realizującej szkolenie 

Obszar tematyczny Temat 
Miejsce realizacji 
szkolenia (adres) 

 
Termin realizacji  

(z podziałem na grupy 
szkoleniowe) 

Imię  
i nazwisko, telefon,  

e-mail osoby do kontaktu 
w sp. szkolenia 

Link do strony 
WWW. placówki 

nauczaniu języka 
polskiego 

Ośrodek Edukacji 
Informatycznej 
i Zastosowań Komputerów 
w Warszawie,  
ul. Raszyńska 8/10, 
02-026 Warszawa,  
tel. 22 5794100  
fax. 22 5794170 
oeiizk@oeiizk.waw.pl 

Obszar 8: 
E-learning w szkole – 
wykorzystanie platform 
edukacyjnych w pracy szkoły 

Zastosowania  
e-learningu na 
przykładzie 
platformy Moodle w 
nauczaniu różnych 
przedmiotów 

CKP, Siedlce 
ul. Konarskiego 9 

Grupa 1: 
 16,20.08.2012 r. 
Grupa 2:  
6,20.10.2012 r. 

Halina Chabros,  
22 57-94-121, 
halina.chabros@oeiizk.waw.
pl 
 

www.oeiizk.waw.
pl 
 

Ośrodek Edukacji 
Informatycznej 
i Zastosowań Komputerów 
w Warszawie,  
ul. Raszyńska 8/10, 
02-026 Warszawa,  
tel. 22 5794100  
fax. 22 5794170 
oeiizk@oeiizk.waw.pl 

Obszar 18: 
Biblioteka szkolna jako centrum 
informacyjne dla uczniów 

Web 2.0 w bibliotece 
szkolnej – centrum 
informacyjnym dla 
uczniów 

CKP, Siedlce 
ul. Konarskiego 9 

Grupa 1:  
22-23.09.2012 r. 
Grupa 2:  
29-30.09.2012 r. 

Halina Chabros,  
22 57-94-121, 
halina.chabros@oeiizk.waw.
pl 
 

www.oeiizk.waw.
pl 
 

 

Uwaga:  

przedstawione terminy realizacji poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie. Szczegółowych informacji na temat organizacji oraz terminów 
realizacji poszczególnych szkoleń należy zasięgać bezpośrednio u organizatora. 
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