
 1 

KKKuuurrrsssyyy   nnnaaadddaaajjjąąąccceee   kkkwwwaaallliiifffiiikkkaaacccjjjeee   
  

  

  
ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 

  
Tytuł: Zarządzanie oświatą  

  
CEL:  Zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą niezbędnych do pełnienia 

funkcji dyrektora 
TREŚCI:  Zgodne z ramowym programem MEN 

 
Liczba godzin: 210  Koszt: 1500 PLN 

   Kierownik: Jadwiga Wysocka 

  

  

  
ADRESAT: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

  
Tytuł: Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki języka angielskiego  

na wczesnym etapie nauczania 
  

CEL:  Umożliwienie nauczycielom uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania języ-
ka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych 

TREŚCI:  Zgodnie z ramowym programem  MEN 
 

Liczba godzin: 240   Koszt: 1600 PLN 
   Kierownik: Krystyna Juźwicka 

  
ADRESAT: Zainteresowani  kandydaci  

  
Tytuł: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

  
CEL:  Uzyskanie kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu 

TREŚCI:  Zgodny z programem zatwierdzonym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty 
 

Liczba godzin: 85  Koszt: 500 PLN 
   Kierownik: Ewa Marciniak-Kulka 
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KKKuuurrrsssyyy   nnnaaadddaaajjjąąąccceee   uuuppprrraaawwwnnniiieeennniiiaaa      
  
  

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
  

Tytuł: Kierownik wycieczki szkolnej  
  

CEL:  Przygotowanie do pełnienia roli kierownika wycieczki 
TREŚCI:  Podstawowe przepisy prawne związane z organizacją wycieczek szkolnych 

 Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej 
 

Liczba godzin: 10  Koszt: 80 PLN 
   Kierownik: Dorota Chrzanowska-Czechowicz 

  
  

  
  
  
  

  

ADRESAT: Nauczyciele wszystkich typów szkół i osoby zainteresowane 
  

Tytuł: Kierownik wypoczynku  
  

TREŚCI:  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników 

 Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy 
 

Liczba godzin: 10  Koszt: 120 PLN 
   Kierownik: Olgierd Neyman 

 
 

ADRESAT: Studenci, maturzyści, osoby zainteresowane, nauczyciele wszystkich typów szkół 
  

Tytuł: Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców  
placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

  

TREŚCI:  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

 Obowiązki wychowawcy grupy 

 Bezpieczeństwo zdrowia i życia wychowawców wypoczynku 
 

Liczba godzin: 36  Koszt: 150 PLN 
   Kierownik: Olgierd Neyman 

 
 

ADRESAT: Zainteresowani nauczyciele 
  

Tytuł: Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

  

CEL:  Uzyskanie przez nauczycieli  uprawnień do prowadzenia zajęć z uczniami  
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

TREŚCI:  Wg programu Ministerstwa Zdrowia. Kurs kończy się egzaminem teoretycz-
nym i praktycznym 

 
Liczba godzin: 34  Koszt: 400 PLN 

   Kierownik: Ilona Lewandowska 



 3 

ADRESAT: Pedagodzy szkolni, nauczyciele edukacji elementarnej 
  

Tytuł: Przyjaciele Zippiego 
 (Rekomendacje KBPN i MEN; przygotowanie realizatorów) 

 
CEL:  Promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, po-

przez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających  
dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie  
z problemami i trudnościami 

TREŚCI:  Program adresowany jest do wychowawców małych dzieci o niskim poziomie 
umiejętności, uczy jak radzić sobie z codziennymi problemami,  jak nazywać 
uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia 
sobie. Program zachęca do współpracy i pomagania innym dzieciom 

 
Liczba godzin: 12+24 pracy indywidualnej 

nauczyciela 
 Koszt: 

Koszt materiałów: 
250   PLN 
250   PLN 

   Kierownik: Ewa Ruszkowska 

 
 
 


