
UWAGA! 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy. 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „ZAPISZ SIĘ NA KURS”.  

Słuchacze zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem. 

Centrum Rozwoju Edukacji 
Województwa Łódzkiego w Łodzi 

zaprasza w maju 2022 r. 

Nr 
szkolenia 

Tytuł formy Adresat 
Kierownik 

formy  

Liczba 
godzin 
dydakt. 

Koszt  
szkolenia 

Planowane  
terminy szkolenia 

Termin 
zgłoszenia 

udziału 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

3 

Warsztat stacjonarnie lub e-learning 
Szkoła inteligentna czy kreatywna 
- innowacje pedagogiczne w praktyce 
szkolnej 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych 
lub zainteresowani nauczyciele 

Beata  
Florek 

5 40 zł 
27 maja, 

godz. 15.00–19.00 
do 

13.05.2022 

9 

Warsztat stacjonarnie lub e-learning 
Jednolity rzeczowy wykaz akt instrukcja 
kancelaryjna instrukcja w sprawie 
organizacji i zakresu działania 
archiwum zakładowego lub składnicy 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych 
lub zainteresowani nauczyciele 

Beata  
Florek 

5 40 zł 
20 maja, 

godz. 15.00–19.00 
do 

6.05.2022 

10 

Warsztat stacjonarnie lub e-learning 
Dokumentacja zgodna z RODO  
- odpowiedzialność dyrektora jako 
administratora za właściwe 
dokumentowanie polityki bezpieczeństwa 
danych osobowych w placówce 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych 
lub zainteresowani nauczyciele 

Beata  
Florek 

5 40 zł 
30 maja, 

godz. 15.00–19.00 
do 

16.05.2022 

CERTYFIKAT 
ISO 9001 

AKREDYTACJA  
ŁKO 

http://www.wodn.lodz.pl/


UWAGA! 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy. 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „ZAPISZ SIĘ NA KURS”. Słuchacze 

zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem. 
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245 

Szkolenie rady pedagogicznej 
Organy szkoły – zasady funkcjonowania 
 i współpracy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 

Rady pedagogiczne 
Beata  
Florek 

4 do uzgodnienia  z placówką zamawiającą 

246 

Szkolenie rady pedagogicznej 
Rada pedagogiczna jako organ szkoły. 
Zasady funkcjonowania 
i dokumentowania jej działalności 

Rady pedagogiczne 
Beata  
Florek 

4 do uzgodnienia  z placówką zamawiającą 

247 

Szkolenie rady pedagogicznej 
Odpowiedzialność prawna rodziców 
za dzieci w kontekście obowiązków 
względem szkoły 

Rady pedagogiczne 
Beata  
Florek 

4 do uzgodnienia  z placówką zamawiającą 

248 
Szkolenie rady pedagogicznej 
Obowiązki nauczycieli w zakresie 
ochrony danych osobowych  

Rady pedagogiczne 
Beata  
Florek 

4 do uzgodnienia  z placówką zamawiającą 

249 

Szkolenie rady pedagogicznej 
Odpowiedzialność prawna nauczycieli                        
z uwzględnieniem najnowszych 
uregulowań prawnych 

Rady pedagogiczne 
Beata  
Florek 

4 do uzgodnienia  z placówką zamawiającą 

250 

Szkolenie rady pedagogicznej 
Mobbing, dyskryminacja 
i molestowanie jako zjawiska 
niepożądane w środowisku pracy 

Rady pedagogiczne 
Beata  
Florek 

4 do uzgodnienia  z placówką zamawiającą 

251 
Szkolenie rady pedagogicznej 
Statut szkoły zgodny z wymogami 
ustawy Prawo oświatowe 

Rady pedagogiczne 
Beata  
Florek 

4 do uzgodnienia  z placówką zamawiającą 

253 
Szkolenie rady pedagogicznej 
Ocena pracy nauczyciela – procedura 
postępowania i kryteria. 

Rady pedagogiczne 
Beata  
Florek 

4 do uzgodnienia  z placówką zamawiającą 

http://www.wodn.lodz.pl/


UWAGA! 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy. 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „ZAPISZ SIĘ NA KURS”. Słuchacze 

zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem. 
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ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY 

29 

Konsultacja zbiorowa  
Egzamin nauczyciela kontraktowego  
– porady eksperta 
Prowadzenie: Krzysztof Sibielski 

Nauczyciele kontraktowi 
przystępujący do egzaminu 
na stopień nauczyciela 
mianowanego 

Barbara 
Papierz 

3 30 zł 
16 maja, 

godz. 15.30–18.00 
do  

5.05.2022 

33 

Konsultacja zbiorowa  
Rozmowa kwalifikacyjna nauczyciela 
mianowanego – porady eksperta 
Prowadzenie: Krzysztof Sibielski 

Nauczyciele mianowani 
kończący staż na stopień 
nauczyciela dyplomowanego 

Barbara 
Papierz 

3  30 zł 
19 maja, 

godz. 15.30–18.00 
do 

12.05.2022 

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA  

120 

E-learningowy kurs doskonalący  
Ciekawe metody i techniki pracy 
z dziećmi na lekcjach języka 
angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3 
szkoły podstawowej – bezpośrednio 
i online 

Nauczyciele języków obcych 
edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej 

Joanna 
Bechcińska 

20 50 zł 
od 9 maja  

do 13 czerwca, 
platforma WODN Moodle 

do  
5.05.2022 

126 
 

Warsztat 
Wycieczka autokarowa szlakiem walk  
II batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów 
Polskich i oddziałów łódzkiej 10 Dywizji 
Piechoty Armii „Łódź” w rejonie 
Sieradza, Warty i Glinna 

Nauczyciele historii i WOS  
oraz nauczyciele zainteresowani 
historią regionalną 

dr Tadeusz Z. 
Bogalecki 

11 bezpłatnie 

5 maja, 
godz. 8.00–17.00 

Zbiórka uczestników  
o godz. 7.45  w Wojewódzkim 

Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Łodzi, 

przy ul. Wólczańskiej 202 

do 
2.05.2022 

137 

Konferencja 
Łódzkie barykady wolności i godności 
z czerwca 1905 roku w polskiej tradycji 
niepodległościowej 

Nauczyciele historii i WOS  
oraz nauczyciele zainteresowani 
historią regionalną 

dr Tadeusz Z. 
Bogalecki 

7 bezpłatnie 

17 maja, 
godz. 10.00–15.00 

Szkoła Podstawowa nr 40  
im. Bohaterów Rewolucji 1905 

w Łodzi, ul. Praussa 2 

do 
11.05.2022 

http://www.wodn.lodz.pl/


UWAGA! 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy. 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „ZAPISZ SIĘ NA KURS”. Słuchacze 

zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem. 
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138 
Warsztat 
Wycieczka piesza Bałuckim Szlakiem 
Pamięci i Dialogu w Łodzi 

Nauczyciele historii i WOS  
oraz nauczyciele zainteresowani 
historią regionalną 

dr Tadeusz Z. 
Bogalecki 

7 bezpłatnie 

11 maja, 
godz. 9.00–14.00 

Zbiórka uczestników przy 
Pomniku Chwały Żołnierzy 
Armii „Łódź”, u zbiegu ulic  

Północnej i Sterlinga 

do 
9.05.2022 

404 

Warsztat 
Prezentacje multimedialne 
przedsięwzięć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych zrealizowanych przez 
uczestników kursu liderów edukacji 
patriotycznej 

Nauczyciele historii i WOS  
oraz nauczyciele zainteresowani 
historią regionalną 

dr Tadeusz Z. 
Bogalecki 

3 bezpłatnie 
31 maja, 

godz. 16.00–18.30 
do 

27.05.2022 

149 
Zajęcia terenowe 
Ekologiczna podróż w świat ptaków 
śpiewających 

Nauczyciele przedmiotów 
przyrodniczych i zainteresowani 

Joanna 
Grzesiak 

4 bezpłatnie 

19 maja, 
godz.15.00–18.00 
ul. Wycieczkowa 86 
Oddział Terenowy  

Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich 

do 
12.05.2022 

189 
E-learningowa konsultacja zbiorowa  
Klinika dobrego czytelnika. Zróbmy 
sobie książkę 

Nauczyciele bibliotekarze  
oraz inni zainteresowani książką 
artystyczną 

Anna Iwicka-
Okońska 

2 bezpłatnie 
18 maja, 

godz. 17.30–19.30 
(online) 

do 
13.05.2022 

190 
Kurs doskonalący 
Kurs kierowników wycieczek szkolnych 

Kandydaci na kierowników 
wycieczek 

Dorota 
Zając 

10 60 zł 

25 i 30 maja, 
godz. 15.00–19.00 

lub 
do uzgodnienia z placówką 

zamawiającą 

do 
20.05.2022 

http://www.wodn.lodz.pl/


UWAGA! 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko osoby, które potwierdzą swój udział. Warunkiem uruchomienia kursów doskonalących jest zebranie się odpowiedniej grupy. 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce „ZAPISZ SIĘ NA KURS”. Słuchacze 

zakwalifikowani na szkolenie zostaną powiadomieni e-mailem. 
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EDUKACJA ELEMENTARNA 

83 
Warsztat 
Ciekawe propozycje gier i zabaw dla dzieci 
– animacja czasu wolnego – część 2 

Nauczyciele wychowania 
przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlic szkolnych, pedagodzy 
szkolni 

Barbara 
Papierz 

5 45 zł 
30 maja, 

godz. 15.00–19.00 
do 

23.05.2022 

103 
Warsztat e-learningowy 
Ja i moja rodzina 

Nauczyciele muzyki i inni 
zainteresowani 

Beata 
Huzarska 

5 30 zł 
9 maja, 

platforma WODN Moodle 
do  

2.05.2022 

105 
Warsztat  
Żegnamy przedszkole – propozycje 
na uroczystość w przedszkolu 

Nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

Beata 
Huzarska 

3 bezpłatnie 
16 maja, 

godz. 15.00–17.00 
do  

9.05.2022 

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA 

206 
Warsztat 
Optodyslekcja. Znaczenie prawidłowego 
widzenia a trudności szkole 

Nauczyciele wychowania 
przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej, terapeuci 
terapii pedagogicznej, 
pedagodzy i psycholodzy szkolni 

Barbara 
Papierz 

3 40 zł 
19 maja, 

godz. 15.00–17.30 
do  

6.05.2022 

212 
Warsztat 
Nastolatek z depresją w szkole 

Nauczyciele, wychowawcy, 
pedagodzy ze szkół i placówek 

Barbara 
Papierz 

5 55 zł 
16 maja, 

godz. 15.00–19.00 
do  

6.05.2022 

 

http://www.wodn.lodz.pl/

