
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 czerwcu 2022 r. 

Nr 
szkolenia 

Tytuł formy Adresat 
Kierownik 

formy  

Liczba 
godzin 
dydakt. 

Koszt  
szkolenia 

Planowane  
terminy szkolenia 

Termin 
zgłoszenia 

udziału 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 

2 

Warsztat e-learningowy 
Prawo wewnątrzszkolne- zasady 
opracowywania, wdrażania i 
nowelizowania 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych 
lub zainteresowani nauczyciele 

Beata  
Florek 

5 40 zł 
6 czerwca, 

godz. 15.00–19.00 
do 

31.05.2022 

7 
Warsztat e-learningowy 
Statut szkoły zgodny z wymogami ustawy 
Prawo Oświatowe 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych 
lub zainteresowani nauczyciele 

Beata  
Florek 

5 40 zł 
10 czerwca, 

godz. 15.00–19.00 
do 

31.05.2022 

245 

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

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 

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. 

2 

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 

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

Rady pedagogiczne 
Beata  
Florek 

4 do uzgodnienia  z placówką zamawiającą 

EDUKACJA PRZEDMIOTOWA  

140 

Warsztat 
Wycieczka piesza szlakiem walk 
barykadowych w Łodzi  w czerwcu  
1905 roku 

Nauczyciele historii i WOS 
oraz nauczyciele zainteresowani 
historią regionalną 

dr Tadeusz Z. 
Bogalecki 

3 bezpłatnie 

9 czerwca, 
godz.10.00–12.50  
Zbiórka uczestników                           

u zbiegu ulic Rewolucji 1905 r. 
i Wschodniej  

do 
7.06.2022 

141 

Konferencja 
Podsumowanie projektu edukacji 
patriotycznej pod hasłem ŁÓDZKIE 
ORLĘTA SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI. 
Regionalna edukacja historyczna 
i wychowanie patriotyczno-obronne 
młodzieży szkolnej , oparte na łódzkich 
tradycjach walk o niepodległość Polski. 
2021/2022 

Dyrektorzy i szkolni 
koordynatorzy projektu  
w łódzkich szkołach 
podstawowych na Polesiu, 
Bałutach i w Śródmieściu  

dr Tadeusz Z. 
Bogalecki 

3 bezpłatnie 

9 czerwca, 
godz. 13.00–15.30 

Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych               

w Łodzi, ul. Gdańska 13 

do 
7.06.2022 

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. 

3 

412 

Konsultacja zbiorowa 
Cele i założenia wojewódzkiego 
projektu edukacji patriotycznej 
Regionalna edukacja historyczna i 
wychowanie patriotyczno-obronne 
młodzieży szkolnej, oparte na 
miejscowych tradycjach walk o 
nieodległość Polski, który będzie 
realizowany w pabianickich szkołach 
podstawowych pod hasłem 
„PABIANICKIE ORLĘTA SPADKOBIERCY 
NIEPODLEGŁOŚCI” 2022/2023 

Dyrektorzy i nauczyciele 
pabianickich szkół 
podstawowych 

dr Tadeusz Z. 
Bogalecki 

3 bezpłatnie 

3 czerwca 
godz. 12.30–15.00 

Młodzieżowy Dom Kultury  
w Pabianicach, 

ul. Pułaskiego 38  

do  
2.06.2022 

139 

Konsultacja zbiorowa 
Harmonogram projektu edukacji 
patriotycznej „ŁÓDZKIE ORLĘTA 
SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI 
Regionalna edukacja historyczna i 
wychowanie patriotyczno-obronne 
młodzieży szkolnej, oparte łódzkich  
tradycjach walk o niepodległość Polski”. 
2022/2023 

Główni szkolni koordynatorzy 
projektu w łódzkich szkołach 
podstawowych w łódzkich 
dzielnicach Górna i  Śródmieście 
oraz w Konstantynowie Łódzkim 
i Pabianicach 

dr Tadeusz Z. 
Bogalecki 

2 bezpłatnie 
9 czerwca, 

godz.16.00–17.45 
do  

7.05.2022 

123 

Podsumowanie kursu doskonalącego 
Cele, sposoby i formy przygotowania, 
przeprowadzenia i podsumowania 
wycieczek autobusowych Łódzkim 
Szlakiem Patriotycznym i zajęć 
towarzyszących – zintegrowanych 
przedsięwzięć patriotycznych 
popularyzujących łódzkie tradycje 
niepodległościowe 

Uczestnicy kursu 
dr Tadeusz Z. 

Bogalecki 
3 bezpłatnie 

7 czerwca, 
godz. 12.00–14.30 
SP nr 199 w Łodzi, 

ul. Elsnera 8 

do  
6.06.2022 

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. 

4 

413 

Seminarium 
Wernisaż  wystawy fotograficznej 
Wycieczka autokarowa szlakiem walk 
II batalionu 1Pułku Piechoty Legionów 
Polskich i łódzkiej 10 Dywizji Piechoty 
Armii „Łódź’’ w rejonie Sieradza, Warty 
i Glinna w dniu 5 maja 2022 r. 

Uczestnicy wycieczki oraz 
przedstawiciele  głównych 
organizatorów  i sponsorów 

dr Tadeusz Z. 
Bogalecki 

3 bezpłatnie 
6 czerwca, 

godz. 12.00–14.30 
do  

3.06.2022 

 

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

