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Szanowni Państwo, 

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie  

w podejmowanych działaniach edukacyjnych wychodzi naprzeciw zmianom zachodzących 

nieustannie w systemie oświaty, które stanowią źródło inspiracji do podejmowania nowych 

wyzwań.  Kierunkiem działania Centrum jest dążenie do pełnego rozwoju możliwości tkwiących 

w kadrze pedagogicznej placówek oświatowych powiatu wołowskiego. Jednym z podstawowych 

celów działalności Centrum jest realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół, 

wykorzystując zasób kadrowy naszej placówki tj. specjalistów w zakresie pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, informacji pedagogicznej, a nade wszystko doradztwa 

metodycznego w zakresie twórczego i kreatywnego spojrzenia na proces doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. W roku szkolnym 2020/2021 decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie obejmie obszarami doradztwa 

metodycznego w zakresie: języka polskiego, matematyki i informatyki, przedmiotów 

przyrodniczych oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz proponujemy nowe obszary 

doradztwa metodycznego w zakresie: języki obce, historia - szkoły podstawowe,  

historia- szkoły ponadpodstawowe, wiedza o społeczeństwie. 

Mając na uwadze nowe wymagania, jakie przed pracownikami oświaty stawia 

współczesna szkoła, staramy się wyjść im naprzeciw, by wesprzeć dyrektorów, nauczycieli, 

rodziców, a przede wszystkim uczniów szkół i placówek powiatu wołowskiego. Zmiany  

w oświacie, przekładają się na konieczność ciągłego kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji oraz 

doskonalenia kompetencji zawodowych. Dlatego planując działania, Powiatowe Centrum 

Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, stara się dopasować do 

zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Niezależnie od placówki, czy jest to Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna, czy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

misją Centrum jest troska, o jak najwyższą jakość kształcenia, gdzie celem najważniejszym jest 

dziecko - uczeń. 

         Obszarem działań PCE i PPP w Wołowie jest środowisko nauczycieli, wychowawców  

i kadry kierowniczej placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego tj. Gminy Wołów, 

Brzeg Dolny, Wińsko. Dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych oferujemy 

wspomaganie nastawione na doskonalenie umiejętności profesjonalnych i wspieranie rozwoju 

osobistego. Proponujemy szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, podchodzimy 

indywidualnie do problemów i potrzeb każdej placówki.  Korzystamy ze wsparcia 

doświadczonych edukatorów, ekspertów zewnętrznych. Wykorzystujemy także wiedzę  

i umiejętności uczestników biorących udział w organizowanych formach doskonalenia. 

Tworzymy w ten sposób atmosferę, sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych 

praktyk. Realizujemy politykę oświatową państwa, uwzględniając potrzeby lokalnego środowiska 

oświatowego. Planując działania zawsze odnosimy się do głównych kierunków polityki 

oświatowej państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021. 

Placówka nasza potwierdziła jakość i rangę podejmowanych działań, otrzymując 

Akredytację – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, decyzja  

nr 18/2020 z dnia 12 czerwca 2020r. Może, zatem poszczycić się mianem Placówki 

Akredytowanej. 

                                                                          

                                                                            Z serdecznym zaproszeniem do współpracy 

Krystyna Adaśko 

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie 
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STRUKTURA I DANE TELEADRESOWE 

 

mgr Krystyna Adaśko   

Dyrektor 

 

mgr Barbara Rajter-Tybińska   

Wicedyrektor 

 

mgr Urszula Bajewicz 

 Kierownik Biblioteki  Pedagogicznej  

 

mgr Katarzyna Chrobak 

 Specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń 

 

Anna Kempińska 

Sekretariat PODN w Wołowie  

 

mgr Beata Lesiewicz 

Sekretariat PPP w Wołowie  

 

Katarzyna Wojtyła 

Sekretariat PPP w Brzegu Dolnym 

 

 

Poradnia  
Psychologiczno - Pedagogiczna  

w Wołowie 

Poradnia  
Psychologiczno - Pedagogiczna  

w Brzegu Dolnym 

Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli  

w Wołowie 

Biblioteka Pedagogiczna  
w Wołowie 
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Przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie 

 w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonować będą następujące Sieci Współpracy 

 i Samokształcenia Nauczycieli:  

 

1. Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów  

2. Sieć Współpracy i Samokształcenia Psychologów  

3. Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów 

4. Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów  

5. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy  

6. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego  

7. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki  

8. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego  

i Edukacji Wczesnoszkolnej  

9. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych  

10. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych  

11. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii  

 

 

Realizacja Głównych Kierunków Polityki Oświatowej Państwa 

ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej  

na rok szkolny 2020/2021 

 
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych  

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie 

samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 

osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych.  

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  

i respektowanie norm społecznych. 
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Wykaz kadry doradców metodycznych zatrudnionych 

w POWIATOWYM OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

W WOŁOWIE  

na rok szkolny 2020/2021 

 

Lp. Imię i nazwisko Obszar       

1. 
mgr Danuta Haller 

danuta.haller@wolowpce.pl 

Doradca metodyczny nauczania 

 języka polskiego 

2. 
mgr Dagmara Głuszczyńska 

dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl 

Doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

3. 
mgr Regina Kmicińska 

regina.kmicinska@wolowpce.pl 

Doradca metodyczny nauczania  

przedmiotów przyrodniczych 

4. 
mgr Ewa Nowak 

ewa.nowak@wolowpce.pl 

Doradca metodyczny nauczania  

języków obcych 

5. 
mgr Paweł Feliszek 

pawel.feliszek@wolowpce.pl  

Doradca metodyczny nauczania  

historii – szkoły podstawowe 

6. 
mgr Emilia Buczak 

emilia.buczak@wolowpce.pl  

Doradca metodyczny nauczania 

historii – szkoły ponadpodstawowe 

7. 
dr Anna Wróbel 

anna.wrobel@wolowpce.pl  

Doradca metodyczny nauczania  

wiedzy o społeczeństwie 

8. 
mgr Zenon Pędziwiatr 

zenon.pedziwiatr@wolowpce.pl  

Doradca metodyczny nauczania  

matematyki i informatyki 
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Realizacja kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym 

uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.  

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

Lp. Temat  Forma/ prowadzący Termin 

1.  
Wdrażanie podstawy programowej z języka polskiego 

– w szkole podstawowej w kl. IV i  kl.VII 

Szkolenie zewnętrzne  

ekspert, Danuta Haller 

październik 

2020 

2.  

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej  

z języka polskiego  w szkole podstawowej klasy:  

IV i VII- dobre praktyki 

Konsultacje 

Danuta Haller 

cały rok 

 

3.  

Realizacja aktywnych metod pracy w edukacji 

matematycznej. Kodowanie na Dywanie  

-rozwijanie umiejętności programowania 

Szkolenie/ konsultacje 

D.Głuszczyńska  

październik 

2020 

4.  
Kształtowanie postaw innowacyjności, kreatywności i 

umiejętności pracy zespołowej uczniów 

Szkolenie/ konsultacje 

D.Głuszczyńska  
listopad 2020 

5.  

Proste doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze oraz 

bezpośrednie obserwacje terenowe i ich rola w edukacji 

wczesnoszkolnej 

Warsztat 

metodyczny/D.Głuszczyńska 

 

marzec 2021 

6.  
VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny  

Kreatywny Recycling „Ekologiczna Marzanna” 

Konkurs  ekologiczny 

Regina Kmicińska 
marzec 2021 

7.  
„Odkrywam, doświadczam, eksperymentuję, wiem.” 

Rozwijanie i promowanie naukowej  postawy uczniów. 

Powiatowy Festiwal Nauki -

Prezentacja Regina Kmicińska,  
maj 2021 

8.  

III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Świat wokół nas” 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów 

szkół powiatu wołowskiego 

Konkurs. Zakres tematyczny 

zgodny z podstawą programową. 

Regina Kmicińska 

styczeń-

marzec 2021 

9.  

Omówienie wyników egzaminów maturalnych z 

geografii, biologii, fizyki i chemii w powiecie 

wołowskim z 2020 roku.  

Spotkanie sieci 

Regina Kmicińska 

październik/ 

listopad 2020 

10.  
Narzędzia cyfrowe wspomagające nauczanie 

przedmiotów przyrodniczych programy, aplikacje, 

portale i platformy edukacyjne. 

Warsztaty, konsultacje, lekcje 

otwarte 

Regina Kmicińska 

wg. potrzeb 

11.  
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej 

przedmiotów przyrodniczych w szkole 

ponadpodstawowej  

Konsultacje, lekcje otwarte 

Regina Kmicińska  

 

na bieżąco  

12.  
Nowa podstawa programowa języków obcych- 

monitorowanie 
Sieć współpracy / Ewa Nowak 

II semestr 

2020/21 

13.  
Wdrażanie podstawy programowej z historii  

– w szkole podstawowej w kl. IV i VII 

Szkolenie zewnętrzne 

ekspert, Paweł Feliszek 

październik 

2020 

14.  
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej  

z historii  w szkole podstawowej kl.IV i VII 

Konsultacje 

Paweł Feliszek 

cały rok 

 

15.  
Wdrażanie nowej podstawy programowej z historii w 

szkołach ponadpodstawowych 

Konsultacje 

Emilia Buczak 

wrzesień 

październik  

2020 

16.  
Monitorowanie wdrażania nowej podstawy 

programowej z historii w szkołach ponadpodstawowych 

Spotkanie w ramach Sieci 

Współpracy  i Kształcenia 

Humanistów /Emilia Buczak 

listopad  

2020 

17.  
Kreatywne i nowoczesne metody nauczania sposobem 

na podniesienie jakości kształcenia z historii 

Konsultacje, webinarium, materiały 

udostępnione on-line  

Emilia Buczak 

grudzień  

2020 

18.  
Wdrażanie podstawy programowej  

z matematyki w szkołach ponadpodstawowych 

Konsultacje 

Zenon Pędziwiatr 

wrzesień – 

październik 

2020 

19.  
Wdrażanie podstawy programowej  

z informatyki w szkołach ponadpodstawowych 

Konsultacje 

Zenon Pędziwiatr 

wrzesień – 

październik 

2020 
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2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób 

dorosłych. 

Lp. Temat  Forma / prowadzący Termin 

1.  OTK - Ogólnopolski Tydzień Kariery 
Warsztaty / Ewa Nowak  I semestr 

2020/21 

2.  Doradztwo zawodowe w pracy wychowawcy 
Warsztaty dla nauczycieli wychowawców 

– Anna Wróbel 

październik 

2020 

3.  Kim będę? Jaki zawód mogę zdobyć? 

Warsztaty z uczniami szkół 

podstawowych na temat zawodów 

kształconych w szkołach 

ponadpodstawowych powiatu 

wołowskiego Anna Wróbel 

październik 

2020-maj 

2021 

4.  Planowanie kariery zawodowej Warsztaty – Anna Wróbel 
według 

potrzeb 

 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim 

uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  

Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

1. 1

.

1 

Dowiedz się, co dziecko robi w internecie. 

Zagrożenia sieci. 

Co to jest hejt i jak sobie z nim radzić? 

Lekcja otwarta  

Danuta Haller, Regina Kmicińska 

według 

potrzeb  

2. 2 

Zbiór rekomendacji dotyczących działań 

profilaktycznych związanych z ryzykiem 

wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole 

/Bezpieczna szkoła. 

Szkolenie zewnętrzne/ekspert,  

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

3. 3 
Bezpieczeństwo w związku z przepisami 

dotyczącymi zagrożeniem pandemii – COVID-19 

Szkolenie zewnętrzne/ ekspert,  

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

4.  Zdrowie psychiczne uczniów. 
Konsultacje 

prezentacja z ORE - D. Haller 

grudzień 

2020 

5.  Uczeń obcokrajowiec w polskiej szkole. 
Szkolenie zewnętrzne/ ekspert 

D. Haller 

według 

potrzeb 

6.  

Model kształcenia dziecka ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (SPE) w placówkach 

oświatowych ogólnodostępnych 

Szkolenie /Dagmara Głuszczyńska  
październik 

2020 

7.  
Personalizacja kształcenia – jak osiągnąć sukces  

w edukacji 

Warsztat metodyczny/konsultacje 

Dagmara Głuszczyńska 

listopad 

2020 

8.  
Praca z uczniem niedosłyszącym na lekcjach 

przyrody. 

Szkolenie zewnętrzne/ ekspert 

Regina Kmicińska 

I semestr 

2020/21 

9.  Jak pracować z uczniem niedowidzącym? 
Szkolenie zewnętrzne/ ekspert 

Regina Kmicińska 

II semestr 

2020/21 

10.  

Metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

-organizowanie wymiany doświadczeń 

-praca z uczniem zdolnym(metody aktywizujące  

 i indywidualizacja), 

-praca z uczniem o specyficznych potrzebach 

(dostosowanie wymagań, metody aktywizujące). 

Lekcje otwarte, lekcje koleżeńskie,  

Regina Kmicińska 

cały rok, 

według 

potrzeb 

11.  
Tapping- technika wolności emocjonalnej dla 

każdego 
Warsztaty/Ewa Nowak 

II semestr 

2020/21 

12.  
Nauczanie kooperatywne  

(uczenie się we współpracy) 
Warsztaty / Ewa Nowak 

II semestr 

2020/21 

https://youtu.be/pZT_lLuUON0
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Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

13.  Przepisy RODO w nauczaniu zdalnym. 
Szkolenie zewnętrzne/ ekspert 

Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

14.  

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Uczeń o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w trakcie nauczania zdalnego. 

Szkolenie zewnętrzne/ ekspert 

Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

15.  

Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia.  

Lekcja na portalu e-podręczniki.pl .  Dostosowanie 

metod pracy dla ucznia z opinia PPP. 

Lekcja otwarta 

Paweł Feliszek 

październik 

2020 

16.  

Kreatywne i nowoczesne metody nauczania 

sposobem na podniesienie jakości kształcenia  

z historii 

Konsultacje, webinarium, materiały 

udostępnione na platformie internetowej  

Emilia Buczak 

grudzień  

2020 

17.  
Jak zbudować własnego robota? – zajęcia koła 

informatycznego 

Szkolenie 

Zenon Pędziwiatr 

marzec- 

kwiecień 

2021 
 

 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia  

na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

1. 1

1

1

1 

Dowiedz się, co dziecko robi w internecie. 

Zagrożenia sieci. Co to jest hejt i jak sobie z ni  

radzić? 

Lekcja otwarta połączona ze szkoleniem 

nauczycieli 

Danuta Haller, Regina Kmicińska 

według 

potrzeb  

2.  
Jak przygotować kartę pracy ?- nauczanie zdalne na 

Teamsie. 

Konsultacje 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

3.  
Nauczanie zdalne – dylematy nauczyciela 

 i ucznia. 

Warsztaty/ ekspert zewnętrzny 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

4.  

Kształcenie wyprzedzające – jego rola w procesie 

dydaktycznym. 

 

Szkolenie 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

5.  
Chmura edukacyjna –jak umieścić materiał 

metodyczny na platformie documaster.pl?  

Konsultacje , praca własna doradcy 

Danuta Haller 

 

na bieżąco 

6.  Istota kształcenia wyprzedzającego 

Konferencja 

zespół organizacyjny 

Danuta Haller, Katarzyna Fęglerska  

wrzesień 

2020 

7.  Nauczanie zdalne – jak sprostać wyzwaniu… Webinarium  documaster campus,  

wrzesień/ 

październik 

2020 

8.  
E-Learning w pracy nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej 
Szkolenie / ekspert zewnętrzny wg potrzeb 

9.  
Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci  

i nauczycieli wychowania przedszkolnego 
Szkolenie/ ekspert zewnętrzny wg potrzeb 

10.  

Wykorzystanie TIK oraz realizacja zapisów 

podstawy programowej w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych 

Szkolenie / ekspert zewnętrzny wg potrzeb 

11.  
Zabawy matematyczne z elementami 

programowania  

Warsztat metodyczny/ konsultacje 

 Dagmara Głuszczyńska 
cały rok 

12.  

Narzędzia TIK w pracy nauczycieli i 

wychowawców -przestrzeń wirtualna 

sprzymierzeńcem dydaktyki i  wychowania. 

Lekcje otwartych, lekcje koleżeńskie, 

warsztaty, 

Regina Kmicińska/ ekspert zewnętrzny 

na bieżąco 

13.  Ouizlett, Kahoot w pracy nauczyciela. 

Warsztaty, szkolenie z wykorzystaniem 

stronyhttps://nowoczesnenauczanie.edu.pl

/ciekawa-lekcja-z-kahoot/ 

Regina Kmicińska/ ekspert zewnętrzny 

na bieżąco 

https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/ciekawa-lekcja-z-kahoot/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/ciekawa-lekcja-z-kahoot/


9 

 

Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

14.  Bezpieczeństwo w sieci 
Warsztaty , lekcja otwarta 

Regina Kmicińska 

październik

-listopad 

2020 

15.  
Padlet- wirtualna tablica w pracy z dziećmi na 

odległość. 

Warsztaty, szkolenia z wykorzystaniem 

stronyhttps://www.youtube.com/watch?v

=y-sVJOWL7E4 Padlet jako narzędzie 

pracy z uczniem - Regina 

Kmicińska/ekspert 

na bieżąco 

16.  Przyroda w Internecie 

Konsultacje, warsztaty  

bezpieczne korzystania z zasobów 

internetowych w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych / Regina Kmicińska 

na bieżąco 

17.  
Nauczanie nieformalne- wyjdź z uczniami na dwór- 

platforma edukacyjna Edmodo 
Warsztaty/ Ewa Nowak, Dorota Winiarz  

I semestr 

2020/21 

18.  

Bez podręcznika uczeń TIKa- warsztaty z 

aplikacjami pomocnymi  w pracy nauczyciela 

języków obcych : quzilet, quzizizz, kahoot, 

wardwall, krzyżówki edu,  

Warsztaty/ Ewa Nowak 
I semestr 

2020/21 

19.  
Nauczanie zdalne - aplikacja Zoom przeznaczona 

do komunikacji za pośrednictwem Internetu. 
Warsztaty/ Ewa Nowak 

I semestr 

2020/21 

20.  Escape room – warsztaty  Warsztaty/ Ewa Nowak 
II semestr 

2020/21 

21.  Tablica board net  Warsztaty/ Ewa Nowak 
II semestr 

2020/21 

22.  

Narzędzia ułatwiające nauczanie języka 

angielskiego: crossword maker, lyrics training, 

teacher corner  

Warsztaty/ Ewa Nowak 
II semestr 

2020/21 

23.  
Wykorzystanie zasobów internetowych do 

wykorzystania na lekcji historii 

Szkolenie zewnętrzne 

Ekspert/ Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

24.  Jak stworzyć lekcję na potralu e-podreczniki.pl ? Lekcja otwarta 
według 

potrzeb 

25.  Nauczanie zdalne- dobre praktyki  
Warsztaty  ekspert / 

 Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

26.  Jak wykorzystać pliki PDF w pracy zdalnej? Konsultacje 
według 

potrzeb 

27.  Strona www. w pracy nauczyciela historii 
Warsztaty  

Emilia Buczak 

styczeń  

2021 

28.  
Wybrane narzędzia i aplikacje internetowe w pracy 

nauczyciela historii 

Konsultacje, webinarium  

Emilia Buczak 
wg potrzeb 

29.  Obsługa e-dziennika Vulcan 
Konsultacje  

Emilia Buczak 
wg potrzeb 

30.  
Nauczyciel i uczeń na platformie  

e-learningowej  

Konsultacje 

Emilia Buczak 
wg potrzeb 

31.  
Praca zdalna i nowe technologie na lekcjach wiedzy 

o społeczeństwie 
Warsztaty dla nauczycieli – Anna Wróbel 

według 

potrzeb 

32.  Platforma e-learningowa w pracy nauczyciela 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

wrzesień – 

październik 

2020 

33.  Platforma e-learningowa dla administratorów 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

– listopad 

2020 

https://www.youtube.com/watch?v=y-sVJOWL7E4
https://www.youtube.com/watch?v=y-sVJOWL7E4
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34.  
Tablica interaktywna, monitor interaktywny w 

pracy nauczyciela 

Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

styczeń – 

luty 2021 

 
 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm 

społecznych. 

Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

1.  
Poznajemy Sylwetki Polaków   

 
Lekcja otwarta / Danuta Haller  

listopad 

2020 

2.  Opowiadamy o wybitnych Polakach 
Lekcje otwarte, sesje popularnonaukowe  

w szkołach/ Danuta Haller 

według 

potrzeb  

3.  Wartości w życiu człowieka 

Powiatowy Konkurs Krasomówczy 

(j. polski,  wos, historia) 

D. Haller, A. Wróbel, P. Feliszek 

marzec - 

kwiecień 

2021 

4.  

Zapal Znicz Pamięci oraz Mogiłę Pradziada Ocal 

Od Zapomnienia .Wykorzystanie TIK w pracy 

nauczyciela  

Lekcja otwarta 

Danuta Haller, Paweł Feliszek 

październik

-listopad 

2020 

5.  

Edukacja Regionalna i Patriotyczna 

Pierwsi Osadnicy i ich dokonania 

 

Warsztaty wyjazdowe w Izbie Pamięci  

w Brzegu Dolnym, spotkanie z 

przedstawicielem Stowarzyszenia 

Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej 

- Panią Haliną Żak/ Danuta Haller,  

marzec 

2021 

 

6.  Jestem mistrzem w ortografii! 
XIV konkurs ortograficzny dla uczniów 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

listopad 

2020 

7.  

Kształtowanie postaw patriotycznych  

i obywatelskich na zajęciach edukacji 

polonistycznej w klasach I-III 

Konsultacje /Dagmara Głuszczyńska cały rok 

8.  
„Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw 

patriotycznych dzieci” 
Szkolenie /Dagmara Głuszczyńska 

listopad 

2020 

9.  

Wychowanie w duchu wartości –warsztaty  

i metody pracy z dzieckiem indywidualnie  

i grupowo. 

Szkolenie/Dagmara Głuszczyńska maj 2021 

10.  

Przygotowanie  Kodeksu wartości w grupach -

ustalenie z dziećmi ich prawi obowiązków w 

oparciu o wartości. 

Konsultacje /Dagmara Głuszczyńska cały rok 

11.  
VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny  

Kreatywny Recycling 

Konkurs  ekologiczny „Ekologiczna 

Marzanna”    Regina Kmicińska 

marzec 

2021 

12.  
 „Odkrywam, doświadczam, eksperymentuję, 

wiem.”  

Powiatowy Festiwal Nauki  

Regina Kmicińska 
maj 2021 

13.  

III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Świat 

wokół nas” Konkurs skierowany jest do uczniów 

wszystkich typów szkół powiatu wołowskiego 

Konkurs.  

Regina Kmicińska 

styczeń-

marzec 

2021 

14.  
Moja Mała Ojczyzna- Historyczny spacer po 

powiecie wołowskim.  

Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy  

o powiecie wołowskim i gra miejska 

P. Feliszek/ E. Buczak/ D. Haller 

marzec-

kwiecień 

2021 

15.  
Gra miejska 

 

II. etap konkursu: Gra miejska Regina 

Kmicińska we współpracy z doradcami 

 j. polskiego- Danuta Haller  

i historii Paweł Feliszek 

kwiecień- 

maj 2021 

16.  Konstytucje w historii Polski. 
Powiatowa konferencja. Pracownik 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

marzec 

2021 

17.  
Stan wojenny we wspomnieniach mieszkańców 

naszego regionu. 

Powiatowa konferencja 

P. Feliszek/ E. Buczak/ D. Haller 

styczeń 

2021 
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18.  Stan wojenny we wspomnieniach. 

Wystawa edukacyjna IPN na temat Stanu 

Wojennego na terenie wybranej szkoły. 

Paweł Feliszek 

styczeń 

2021 

19.  Konstytucje w historii Polski 

Powiatowy Konkurs dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, on-

line. Paweł Feliszek/ Emilia Buczak 

listopad 

2020 – 

marzec 

2021 

20.  
Rola edukacji regionalnej w kształtowaniu 

tożsamości i wrażliwości uczniów 

Szkolenie/ ekspert zewnętrzny 

Emilia Buczak 

marzec  

2021 

21.  "Mogiły niezapomniane" - akcja wolontariacka  

Materiały dla nauczycieli popularyzujące 

akcję porządkowania zapomnianych mogił 

na lokalnych cmentarzach powiatu 

wołowskiego - Emilia Buczak 

październik  

2020 

22.  
"Pamiętnik pokoleń - wspomnienia mieszkańców 

ziemi wołowskiej" 

Konkurs historyczny  

Emilia Buczak 

grudzień  

2020 -luty 

2021 

23.  
"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"  

- akcja wolontariacka 

Materiały dla nauczycieli popularyzujące 

akcję w szkołach powiatu wołowskiego  

Emilia Buczak 

październik  

2020 

24.  
"Historia bliska - zabytki i zaułki mojej 

miejscowości" 

Konkurs fotograficzny  

Emilia Buczak 

luty - 

kwiecień  

2021 

25.  "Dawne zamki, pałace i dwory mojego regionu" 
Konkurs na prezentację multimedialną - 

Emilia Buczak 
maj 2021 

26.  Patriota kto to taki? Warsztaty/lekcja otwarta/ Anna Wróbel 
według 

potrzeb 

27.  
Praca z uczniem trudnym 

 –model i strategie postępowania 
Szkolenie/ Joanna Sikora 

wrzesień 

2020 

28.  
Dziecko z dysfunkcjami w szkole 

ogólnodostępnej  
Szkolenie/ Joanna Sikora 

październik 

2020 

29.  
Praca z uczniem trudnym – kompendium wiedzy  

i umiejętności  

Kurs 20h. / Joanna Sikora-ekspert 

zewnętrzny 

październik 

– listopad 

2020 

 

 

II. Realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych 

 
 

Wychowanie i profilaktyka 

Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

1.  

Procedura organizacji wyjść pozaszkolnych. 

Odpowiedzialność prawna nauczyciela w myśl 

nowych wytycznych RODO. 

Konsultacje /Szkolenia  

Ekspert  / Danuta Haller  

według 

potrzeb 

2.  

Dowiedz się, co dziecko robi w internecie. 

Zagrożenia sieci. 

Co to jest hejt i jak sobie z ni  radzić? 

Lekcja Otwarta  połączona ze szkoleniem 

nauczycieli 

Danuta Haller, Regina Kmicińska 

według 

potrzeb  

3.  

Zbiór rekomendacji dotyczących działań 

profilaktycznych związanych z ryzykiem 

wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole 

/Bezpieczna szkoła. 

Szkolenie Zewnętrzne/ Ekspert 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

4.  
Bezpieczeństwo w związku z przepisami 

dotyczącymi zagrożeniem pandemii – COVID -19 

Szkolenie Zewnętrzne/ Ekspert, 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

5.  Zdrowie psychiczne uczniów. 
Konsultacje. Prezentacja z ORE 

Danuta Haller 

grudzień 

2020 

https://youtu.be/pZT_lLuUON0
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6.  Uczeń obcokrajowiec w polskiej szkole. 
Szkolenie Zewnętrzne/ ekspert 

D. Haller 

według 

potrzeb 

7.  
Radość tworzenia- kreatywny nauczyciel i uczeń. 

 Konsultacje Dagmara Głuszczyńska cały rok 

8.  
Diagnozowanie  osiągnięć edukacyjnych dzieci  

w wieku przedszkolnym. Gotowość szkolna.   
Konsultacje /Dagmara Głuszczyńska 

marzec 

2021 

9.  

Warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego - aktywne działania 

prozdrowotne.   

Konsultacje /Dagmara Głuszczyńska cały rok 

10.  Bezpieczeństwo w sieci 
Warsztaty, lekcja otwarta 

Regina Kmicińska 

październik

-listopad 

2020 

11.  
Pomoc nauczycielom w planowaniu i organizacji 

pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Konsultacje. lekcje otwarte,  

lekcje koleżeńskie 

Regina Kmicińska 

wrzesień -

październik

2020 

12.  
VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny  

Kreatywny Recycling 
Konkurs ekologiczny / Regina Kmicińska 

październik 

2020 

13.  
VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny  

Kreatywny Recycling 

Konkurs ekologiczny „Ekologiczna 

Marzanna” Regina Kmicińska 

marzec 

2021 

14.  Przyroda w Internecie 
Konsultacje, warsztaty  

Regina Kmicińska 
cały rok 

15.  

Jak powstaje owoc- Konkurs Fotograficzny  

„Od kwitnienia do owocu”  dla  uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych 

Konkurs powiatu wołowskiego. 

Regina Kmicińska 

kwiecień-

maj 2021 

16.  
II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  

„Świat wokół nas” 

Konkurs powiatu wołowskiego. 

Regina Kmicińska 

kwiecień-  

maj 2021 

17.  

III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Świat 

wokół nas” Konkurs skierowany jest do uczniów 

wszystkich typów szkół powiatu wołowskiego 

Konkurs- etap powiatowy drugiej edycji 

konkursu( zmiana terminu ze względu na 

COVID-19) 

październik 

listopad 

2020 

18.  

Gra miejska - Udział finalistów konkursu 

ekologicznego oraz historycznego we wspólnych 

zadaniach terenowych, kształtujących umiejętność 

pracy w zespole, rozbudzających zainteresowania 

historyczne i przyrodnicze. 

Konkurs. Zakres tematyczny zgodny 

 z podstawą programową.  

Regina Kmicińska 

styczeń-

marzec 

2021 

19.  

„Odkrywam, doświadczam, eksperymentuję, 

wiem”. Rozwijanie i promowanie naukowej  

postawy uczniów. 

II. etap konkursu: Gra miejska Regina 

Kmicińska we współpracy z doradcami 

 j. polskiego- Danuta Haller  

 i historii – Paweł Feliszek 

kwiecień- 

maj 2021 

20.  
Bezpieczeństwo w sieci w trakcie nauczania 

zdalnego. 

Powiatowy Festiwal Nauki  

Regina Kmicińska 
maj 2021 

21.  
Dobre strony – czyli jak bezpiecznie korzystać  

z zasobów w Internecie. Historia w Internecie. 
Szkolenie zewnętrzne  

według 

potrzeb 

22.  
Moja Mała Ojczyzna- Historyczny spacer po 

powiecie wołowskim.  
Szkolenie zewnętrzne 

według 

potrzeb 

23.  
Rola edukacji regionalnej w kształtowaniu 

tożsamości i wrażliwości uczniów 

Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy  

o powiecie wołowskim i gra miejska 

P. Feliszek/ E. Buczak/ D. Haller 

marzec 

-kwiecień 

2021 

24.  "Mogiły niezapomniane" - akcja wolontariacka  
Szkolenie/ ekspert zewnętrzny 

Emilia Buczak 

marzec 

2021 

25.  
"Pamiętnik pokoleń - wspomnienia mieszkańców 

ziemi wołowskiej" 

Materiały dla nauczycieli popularyzujące 

akcję porządkowania zapomnianych mogił 

Emilia Buczak 

październik 

2020 
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26.  "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" 
Konkurs historyczny  

Emilia Buczak 

grudzień 

2020  

luty 2021 

27.  
"Historia bliska - zabytki i zaułki mojej 

miejscowości" 

Materiały dla nauczycieli popularyzujące 

akcję w szkołach powiatu wołowskiego  

Emilia Buczak 

październik  

2020 

28.  „Dawne zamki, pałace i dwory mojego regionu” 
Konkurs fotograficzny  

Emilia Buczak 

luty 

kwiecień  

2021 

29.  
Wycieczki historyczne, lekcje muzealne i lekcje 

historii w terenie. 

Baza propozycji i ofert lekcji muzealnych, 

wystaw czasowych, wypożyczanych   

i stałych oraz propozycji wyjazdów 

jednodniowych do miejsc pamięci 

(Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum 

Polin, Muzeum Powstania Warszawskiego, 

Muzeum Początków Państwa Polskiego) 

aktualizacja 

raz  

w miesiącu 

30.  Patriota kto to taki? Warsztaty/lekcja otwarta/ Anna Wróbel 
według 

potrzeb 

31.  Netykieta – zbiór zasad zachowania w Internecie Szkolenie / Zenon Pędziwiatr cały rok 

32.  
Praca z uczniem trudnym – kompendium wiedzy  

i umiejętności  ( Kurs doskonalący 20 godzinny).  
Joanna Sikora-ekspert zewnętrzny 

listopad 

2020 

 
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych  

wśród dzieci i młodzieży.   

Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

1 
Jestem MISTRZEM w ortografii! 

 

XIV Konkurs ortograficzny dla uczniów 

Szkół Podstawowych  

i Ponadpodstawowych 

Danuta Haller 

 listopad 

2020 

2. Wartości w życiu człowieka 

Powiatowy Konkurs Krasomówczy 

(J. Polski,  WOS, Historia) 

D. Haller, A. Wróbel, P. Feliszek 

marzec - 

kwiecień 

2021 

3. 
 

Opowiadamy o wybitnych Polakach 

Lekcje Otwarte, Sesje Popularnonaukowe 

w szkołach. 

Danuta Haller, Paweł Feliszek 

według 

potrzeb  

4. 
Zapal znicz pamięci oraz Mogiłę Pradziada Ocal 

od Zapomnienia 

Lekcja otwarta, warsztaty dziennikarskie 

Danuta Haller,  Paweł Feliszek 

październik 

2020 

 

5. Poznajemy sylwetki Polaków   
Lekcja otwarta  

Danuta Haller  

listopad 

2020 

6. Gra czytelnicza 
Gra czytelnicza dla uczniów klas I-III/ 

Dagmara Głuszczyńska 

marzec 

2021 

7. Multimedia w edukacji  Warsztat metodyczny/ konsultacje  
kwiecień 

2021 

8. 
Rozwijanie zainteresowań matematycznych – 

stacje zadaniowe  czyli bajki matematyczne 
Warsztat metodyczny /konsultacje  cały rok 

9. 
Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Lekcja 

na portalu e-podręczniki.pl 

Lekcja otwarta 

Paweł Feliszek 

październik 

2020 

10. Opowiadamy o wybitnych Polakach 

Lekcje otwarte 

Sesje popularnonaukowe w szkole. 

P. Feliszek D. Haller 

według 

potrzeb 

placówek 
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11. Konstytucje w historii Polski 

Powiatowy Konkurs dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych,  

on-line. 

P. Feliszek/ E. Buczak 

listopad 

2020- 

marzec 

2021 

12. 
Moja Mała Ojczyzna- Historyczny spacer po 

powiecie wołowskim.  

Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy 

 o powiecie wołowskim i gra miejska 

P. Feliszek/ E. Buczak/ D. Haller 

marzec-

kwiecień 

2021 

13. Detal w architekturze naszego regionu.   
Konkurs plastyczno-literacki  

P. Feliszek/ E. Buczak/ D. Haller 
maj 2021 

14. 
Programista Junior – magazyn o programowaniu i 

informatyce wspomagający zajęcia koła 

informatycznego 

Szkolenie 

Zenon Pędziwiatr 

wrzesień – 

październik 

2020 

marzec – 

kwiecień 

2021 

 

Przepisy prawa oświatowego 

Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

1.  
RODO w szkole – jak zorganizować pracę 

wychowawczą zgodnie z nowymi wymogami? 
Konsultacje /  Danuta Haller 

grudzień 

2020 

 

2. 
Ocena nauczyciela według nowego 

rozporządzenia. 

Szkolenie zewnętrzne/ ekspert 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

3. Uczeń obcokrajowiec w polskiej szkole. 
Szkolenie zewnętrzne/ekspert 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

4. 

Organizacja pomocy psychologiczno 

pedagogicznej w świetle obowiązujących 

przepisów 

Szkolenie ekspert zewnętrzny 
według 

potrzeb 

5. „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli” Szkolenie ekspert zewnętrzny 
według 

 potrzeb 

6. 
Awans zawodowy nauczyciela stażysty. 

 
Konsultacje – doradcy metodyczni  

według 

potrzeb 

7. RODO w nauczaniu zdalnym.  Konsultacje / Paweł Feliszek 
listopad 

2020 

8. 

Przepisy prawa oświatowego, podstawa 

programowa. Wsparcie dla nauczycieli 

rozpoczynających pracę zawodową.  

Konsultacje  

Paweł Feliszek 

wrzesień- 

październik 

2020 

9. 
Podstawa programowa, program nauczania 

 z historii 

Konsultacje skierowanie przede wszystkim 

do nauczycieli rozpoczynających pracę w 

zawodzie nauczyciela historii 

Emilia Buczak 

wrzesień 

2020 

10. 

Rozporządzenia MEN – podstawa programowa, 

ramowe plany nauczania, kształcenie na 

odległość 

Konsultacje 

Zenon Pędziwiatr 

wrzesień – 

październik 

2020 

11. 
Przepisy prawa oświatowego w roku szkolnym 

2020/2021  

Szkolenie skierowane w sposób szczególny 

do dyrektorów szkół i placówek, którym po 

raz pierwszy powierzono to stanowisko.  

Krystyna Adaśko  

wrzesień 

2020 

12. 

Praca pedagoga szkolnego w kontekście 

powierzania danych osobowych, szczególnie 

danych wrażliwych  

Szkolenie/ Ekspert zewnętrzny 
październik 

2020 

13. Odpowiedzialność prawna nauczyciela Szkolenie/  Ekspert zewnętrzny 
październik 

2020 
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Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych 

Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

1.  

Procedura organizacji wyjść pozaszkolnych. 

Odpowiedzialność prawna nauczyciela w myśl 

nowych wytycznych RODO. 

Konsultacje /szkolenia  

Ekspert zew. / Danuta Haller 

według 

potrzeb 

2. 

Dowiedz się, co dziecko robi w internecie. 

Zagrożenia sieci. 

Co to jest hejt i jak sobie z ni  radzić? 

Lekcja otwarta połączona ze szkoleniem  

D. Haller, R. Kmicińska 

według 

potrzeb  

3. 

Zbiór rekomendacji dotyczących działań 

profilaktycznych związanych 

 z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa 

w szkole /Bezpieczna szkoła. 

Szkolenie Zewnętrzne/ Ekspert 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

4. 

Bezpieczeństwo w związku z przepisami 

dotyczącymi zagrożeniem pandemii – COVID 

 -19 

Szkolenie Zewnętrzne/Ekspert 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

5. Zdrowie psychiczne uczniów. 
Konsultacje. Prezentacja z ORE 

Danuta Haller 

grudzień 

2020 

6. Uczeń obcokrajowiec w polskiej szkole. 
Szkolenie Zewnętrzne/ ekspert 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

7. 
„Odpowiedzialność nauczycieli w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom” 
Szkolenie /konsultacje D. Głuszczyńska 

październik 

2020 

8. „Krzywdzenie emocjonalne dziecka” Szkolenie /konsultacje D. Głuszczyńska luty 2021 

9. 

Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane 

działania profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. 

Szkolenie/ konsultacje D. Głuszczyńska 
marzec 

2021 

10. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie Warsztat metodyczny D. Głuszczyńska 
kwiecień 

2021 

11. 
Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody, biologii  

i geografii. 
Konsultacje/ Regina Kmicińska 

według 

potrzeb 

12. 
Jak radzić sobie z cyberprzemocą? 

 Bezpieczeństwo w sieci 

Warsztaty, lekcja otwarta 

Regina Kmicińska 
cały rok 

szkolny 

13. 
Odpowiedzialność prawna nauczyciela, 

wychowawcy na wycieczce. 

Konsultacje 

Regina Kmicińska 
wg potrzeb 

14. Zasady zamieszczania materiałów w sieci. 
Konsultacje  

Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

15. 
Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Lekcja 

na portalu e-podręczniki.pl 

Lekcja otwarta. Bezpieczne wykorzystanie 

zasobów internetowych w przygotowaniu 

własnej lekcji. 

Paweł  Feliszek 

październik 

2020 

16. 
Bezpieczeństwo w sieci w trakcie nauczania 

zdalnego. 

Szkolenie zewnętrzne  

Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

17. E-learning w pracy nauczyciela Szkolenie 

Zenon Pędziwiatr 
cały rok 

18. 

Jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom trudnym – 

przejawiających agresywne zachowania 

Szkolenie, 

Ekspert zewnętrzny/ Katarzyna Fęglerska 
luty 2021 

 

 

https://youtu.be/pZT_lLuUON0
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Kształcenie zawodowe 

Lp. Temat Forma/ prowadzący Termin 

1.  Jaki zawód wybrać? https://yep.academy/ Warsztaty /Ewa Nowak  
II semestr 

2020/21 

2. Doradztwo zawodowe w pracy wychowawcy 
Warsztaty dla nauczycieli wychowawców – 

Anna Wróbel 

październik 

2020 

3. Kim będę? Jaki zawód mogę zdobyć? 

Warsztaty z uczniami szkół podstawowych 

na temat zawodów kształconych w szkołach 

ponadpodstawowych powiatu wołowskiego 

Anna Wróbel 

październik 

2020-maj 

2021 

4. Planowanie kariery zawodowej Warsztaty / Anna Wróbel 
według 

potrzeb 

5. 
Programowanie aplikacji mobilnych w języku 

Java na platformie Android 
Szkolenie / Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020 – maj 

2021 

 

III. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek 
 

Organizowanie i prowadzenie w szkołach i placówkach 

wspomagania we wskazanych przez szkołę lub placówkę zakresach 

Lp. Obszar wspomagania/ temat Temat/ prowadzący Termin 

1.  

Kwesta. Integracja placówek oświatowych 

naszego powiatu i uczestników w działaniach 

projektowych. Promocja szkoły i placówki 

poprzez czynne włączenie się do proponowanych 

przez zespół i doradcę działań w ramach akcji 

dolnośląskiej.  

Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia 

Danuta Haller 

 

listopad 

2020 

2.  

Warsztaty  i szkolenia z doradcą w ramach 

konsultacji. Przepisy prawa oświatowego. 

RODO w szkole. 

Przepisy prawa oświatowego RODO  

w szkole. 

 Danuta Haller 

według 

potrzeb 

3.  

Umieszczanie materiałów dla nauczycieli w 

chmurze edukacyjnej. Jak korzystać z platformy 

podnwolow.documaster.pl?  

Chmura edukacyjna –jak umieścić materiał 

metodyczny na platformie documaster.pl 

Danuta Haller 

na bieżąco 

4.  Uczeń obcokrajowiec w polskiej szkole. 
Szkolenie zewnętrzne/ ekspert 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

5.  

Od nauczyciela stażysty do nauczyciela 

dyplomowanego w świetle aktualnych 

uregulowań prawnych. 

Konsultacje, wsparcie nauczycieli na 

drodze awansu zawodowego 

Dagmara Głuszczyńska 

cały rok 

6.  
Warsztat umiejętności wychowawczych 

Konsultacje/ Dagmara Głuszczyńska 
cały rok 

7.  

Wykorzystanie na zajęciach i w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej technologii 

komputerowej.  

Lekcja otwarta, lekcje koleżeńskie 

Regina Kmicińska 
na bieżąco 

8.  

Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty 

ubiegającego się o wyższy stopień awansu 

zawodowego.  

Konsultacje / Regina Kmicińska 
według 

potrzeb 

9.  

Wsparcie dla nauczycieli w trakcie rozwoju 

zawodowego. Konsultacje dla nauczycieli 

ubiegających się o wyższy stopień awansu 

zawodowego.  

Rozwój zawodowy nauczyciela 

Paweł  Feliszek 

według 

potrzeb 

https://yep.academy/
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10.  

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Wymiana doświadczeń w ramach 

Sieci Nauczycieli Humanistów 

Uczeń o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w trakcie nauczania 

zdalnego. Ekspert/ Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

11.  

Kwesta i lekcja na portalu e-podręczniki.pl. 

Włączenie placówek oświatowych do działań 

projektowych. Promocja szkoły i czynne 

włączenie się do akcji dolnośląskiej. 

Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia.  

Paweł Feliszek 

październik 

2020 

12.  
Zamieszczanie materiałów dla nauczyciele na 

platformie documaster.pl 

Jak praktycznie wykorzystać do lekcji 

platformę  dokumaster.pl  

Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

13.  

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego  

ubiegającego się o stopień nauczyciela 

dyplomowanego 

Wsparcie w zakresie tworzenia planu 

rozwoju zawodowego, sposobów realizacji 

zaplanowanych działań oraz stworzenia 

sprawozdania z realizacji planu rozwoju 

zawodowego /  Emilia Buczak   

według 

potrzeb 

14.  
Praca zdalna i nowe technologie na lekcjach 

wiedzy o społeczeństwie 
Warsztaty dla nauczycieli / Anna Wróbel 

według 

potrzeb 

15.  Samorząd terytorialny w praktyce 
Warsztaty dla nauczycieli wiedzy  

o społeczeństwie/  Anna Wróbel 

październik 

2020 

16.  Samorząd terytorialny w praktyce Warsztaty dla uczniów / Anna Wróbel cały rok 

17.  
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów  

i nauczycieli 

Prowadzenie dziennika elektronicznego 

przez wychowawcę i nauczyciela 

Zenon Pędziwiatr 

wrzesień – 

październik 

2021 

18.  
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów  

i nauczycieli 

Wdrożenie systemu zarządzania 

nauczaniem na przykładzie platformy  

e-learningowej Moodle 

Zenon Pędziwiatr 

Październik 

2020 – maj 

2021 
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Realizacja projektu „LEKCJA ENTER” w roku szkolnym 2020/2021 

Objęcie wspomaganiem szkoły/placówki, które zgłosiły chęć przystąpienia do projektu tj. 

 

1. Liceum Ogólnokształcące w Wołowie- opiekun merytoryczny –Zenon Pędziwiatr 

2. Zespól Szkół Publicznych w Lubiążu- opiekun merytoryczny- Danuta Haller 

3. Zespól Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 

 - opiekun merytoryczny -Regina Kmicińska 

4. Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu Dolnym- opiekun merytoryczny- Dagmara Głuszczyńska 

 

Projekt "Lekcja: Enter" to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce, skierowany 

do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach projektu placówki doskonalenia 

przeprowadzą cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z wykorzystywania nowych technologii,  

e-zasobów  i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.   

 

Projekt rozpoczyna się od 01 września 2020r. i będzie realizowany przez okres 6 miesięcy. Dzięki 

udziałowi w szkoleniu nauczyciele dowiedzą się jak kreatywnie i efektywnie wykorzystać  

e-zasoby i urządzenia mobilne na lekcjach. W efekcie po ukończeniu szkolenia „Lekcja: Enter” będą 

częściej sięgać do aplikacji, stron, portali (także e- podręczniki) i wykorzystywać je na lekcjach, 

jednocześnie stosując aktywizujące metody nauczania. 

 

 

Rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach 

ścieżek tematycznych: 

       •    edukacji wczesnoszkolnej 

       •    humanistycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

       •    matematyczno- przyrodniczej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

       •    artystycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

       •    informatycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

W szkoleniu powinny uczestniczyć co najmniej: 

a) 2-3 osobowe zespoły ze szkół, w tym członek kadry zarządzającej – 

    w przypadku szkoły, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli. 

b) 4 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej - 

    w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest od 10 do 20 nauczycieli; 

c) 5 osobowe zespoły nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej- 

    w przypadku szkoły, w której zatrudnionych jest powyżej 20 nauczycieli. 
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Program wspomagania rozwoju szkoły /przedszkola  

„Kompleksowy system rozwoju szkoły drogą  

do sukcesu edukacyjnego ucznia” 

Celem programu jest wspomaganie szkoły w jej rozwoju przez podejmowanie działań  

w wybranych przez szkołę obszarach.  

Elementy programu: 

 zdiagnozowanie obszaru problemowego/rozwojowego dla szkoły, 

 opracowanie programu rozwiązania zdiagnozowanego problemu 

 opracowanie planu harmonogramu pracy i współpracy realizatorów programu ze szkołą, 

 zrealizowanie programu poprzez dostosowanie odpowiednich form doskonalenia  

 ewaluacja zrealizowanego programu 

 efektywna współpraca podmiotów środowiska edukacyjnego na rzecz wsparcia szkół w tym 

placówek PCE i PPP w Wołowie tj. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznych, Biblioteki Pedagogicznej. 

 

Założenia programu: 

 

1. Czas trwania programu obejmuje jeden rok szkolny lub jeden semestr, z możliwością 

przedłużenia w sytuacji, gdy szkoła uzna to za zasadne i korzystne dla jej rozwoju. 

2. Istotą programu jest stosowanie takich form doskonalenia oraz wsparcia, które 

uwzględniają wynik przeprowadzonej diagnozy i sprzyjają realizacji założonych celów 

przez szkołę 

3. Realizatorami programu są pracownicy merytoryczni PCE i PPP w Wołowie tj. doradcy 

metodyczni PODN  we współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych, nauczycielami bibliotekarzami Biblioteki Pedagogicznej oraz eksperci 

zewnętrzni ( trenerzy, edukatorzy, szkoleniowcy). 

4. Formami wsparcia są: szkolenia rady pedagogicznej, warsztaty, konsultacje grupowe, 

odbywające się w szkole. 

5. Konsultacje indywidualne odbywają się w siedzibie PCE i PPP lub w wyznaczonej 

placówce. 

6. Przyjęte do realizacji zadania umożliwią wszystkim nauczycielom wprowadzenie istotnych 

zmian w wybranym obszarze oraz dokonanie oceny tych działań pod kątem wspierania 

uczniów w rozwoju i osiąganiu wymiernych sukcesów edukacyjnych. 

7. Możliwe jest wsparcie szkół i placówek oświatowych w każdym obszarze wynikającym  

z rzeczywistych potrzeb szkoły. 

8. Programy podlegają ewaluacji w odniesieniu do stopnia realizacji założonych celów  

i osiągniętych rezultatów oraz kończą się wyznaczeniem kierunku dalszych działań. 

 

Zasady przystąpienia do programu: 

1. Zgłoszenie dyrektora szkoły/placówki zapotrzebowania na realizację Programu Rozwoju 

Szkoły/Przedszkola  przesłane do PCE i PPP w Wołowie. 

2. Uzgodnienie zakresu i sposobów wsparcia szkoły/placówki. 

3. Podpisanie umowy na realizację w/w programu.  
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Sieci współpracy i samokształcenia 

w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej   

w Wołowie w roku szkolnym 2020/2021:  

 

1. Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów Szkół 

2. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego  

3. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki  

4. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego  

i Edukacji Wczesnoszkolnej 

5. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 

6. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych 

7. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii 

8. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy   

9. Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów  

10. Sieć Współpracy i Samokształcenia Psychologów 

11. Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów 

 

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy  

i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek 

Lp. 
Obszar sieci współpracy  

i samokształcenia 
Temat/ prowadzący Termin 

1.  

I .Spotkanie Sieci 

Współpracy i 

Samokształcenia  

Humanistów 

 

Diagnoza potrzeb nauczycieli, planowane konkursy, 

warsztaty i projekty. 

Omówienie oferty szkoleniowej, propozycje i potrzeby 

nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy. 

Praca na platformie documaster. pl 

Harmonogram konkursów i propozycje działań w |Sieci 

Humanistów w  roku szkolnym 2020/2021.  

Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka 

polskiego w szkole podstawowej. D.Haller; P.Feliszek; 

E.Buczak 

wrzesień  

2020 

2.  

II. Spotkanie Sieci Współpracy 

i Samokształcenia  

Humanistów 

 

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej z języka 

polskiego – dobre praktyki (szkoła ponadpodstawowa i 

podstawowa) 

Egzamin po VIII klasie – prezentacja z CKE 

Prezentacja opracowania wydanego przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji w Warszawie Egzamin ósmoklasisty. 

Vademecum nauczyciela- język polski.  

Praca w komisji konkursowej – Powiatowy Konkurs 

Ortograficzny.Praca na platformie podnwolow.documaster. 

pl/ Danuta Haller 

listopad 2020 

 

 

3. \ 

III. Spotkanie  Sieci 

Współpracy i Samokształcenia  

Nauczycieli Humanistów 

Zaplanowanie działań  związanych z powiatowym 

konkursem krasomówczym 

Opracowanie harmonogramu działań /Danuta Haller  

 

luty 2021 

 

4.  

IV. Spotkanie  Sieci 

Współpracy i Samokształcenia  

Nauczycieli Humanistów 

Dobre praktyki w zakresie upowszechniania czytelnictwa 

 i rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży. 

Podsumowanie pracy  za rok 2020/2021.  

Ewaluacja i wnioski. Danuta Haller 

czerwiec 

2021 

5.  

I. Spotkanie Sieci Współpracy 

 i Samokształcenia Nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej 

Diagnozująca – diagnozowanie potrzeb  

Dagmara Głuszczyńska 

wrzesień 

2020 

6.  
II. Spotkanie Sieci Współpracy 

 i Samokształcenia Nauczycieli 
Pociąg do świata liczb, rozwijanie zainteresowań i styczeń 2021 
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edukacji wczesnoszkolnej 

 i przedszkolnej 

uzdolnień matematycznych u dzieci poprzez zajęcia 

matematyczne z zastosowaniem innowacyjnych pomocy 

dydaktycznych i metod m.in., matematyczny pociąg 

Willy’ego, metody wg. E.Gruszczyk - Kolczyńskiej 

Dagmara Głuszczyńska 

7.  

III. Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej 

„Odpowiedzialność nauczycieli w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieciom” 

Dagmara Głuszczyńska 

marzec 2021 

8.  

IV Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej 

Podsumowująca pracę sieci. Wnioski i rekomendacje 

Dagmara Głuszczyńska 

czerwiec 

2021 

9.  

I. Spotkanie Sieci Współpracy  

i Samokształcenia Nauczycieli 

Przedmiotów Przyrodniczych 

Diagnoza potrzeb nauczycieli, planowane konkursy, 

warsztaty, lekcje otwarte. Regina Kmicińska 

 

wrzesień 

2020 

10.  

II. Spotkanie Sieci Współpracy 

i Samokształcenia Nauczycieli 

Przedmiotów Przyrodniczych 

Opracowanie harmonogramu działań oraz zadań do 

konkurs przyrodniczego. Wyniki egzaminów zewnętrznych 

w pracy nauczyciela. Omówienie wyników egzaminów 

maturalnych z geografii, biologii, fizyki i chemii  

w powiecie wołowskim z 2020 roku. Regina Kmicińska 

listopad 2020 

11.  

III. Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli Przedmiotów 

Przyrodniczych 

Podsumowanie pracy za I semestr. Zaplanowanie działań 

w ramach organizowanych konkursów i projektów. 

Regina Kmicińska 

styczeń/luty 

2021 

12.  

IV. Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli Przedmiotów 

Przyrodniczych  

Organizacja Powiatowego Festiwalu Nauki. 

Regina Kmicińska 
maj 2021 

13.  

V. Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli Przedmiotów 

Przyrodniczych  

Podsumowanie pracy za rok 2020/2021.  

Ewaluacja i wnioski.  

Regina Kmicińska 

 

czerwiec 

2021 

14.  

I. Spotkanie Sieci Współpracy  

i Samokształcenia Nauczycieli 

Języków obcych 

Diagnoza potrzeb. Edukacja języków obcych- platforma 

moodle Spotkanie sieci /Ewa Nowak 

wrzesień 

2020 

15.  

II. Spotkanie Sieci Współpracy 

i Samokształcenia Nauczycieli 

Języków obcych 

Wyniki egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela. 

Liga językowa Spotkanie sieci /Ewa Nowak 
listopad 2020 

16.  

III. Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli Języków obcych 

Monitorowanie nowej podstawy programowej z języków 

obcych . Organizacja konkursów językowych   
luty 2021 

17.  

IV. Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli Języków obcych 

Podsumowanie pracy sieci 

 Spotkanie sieci /Ewa Nowak  

czerwiec 

2021 

18.  

I. Spotkanie Sieci Współpracy  

i Samokształcenia Nauczycieli  

Wiedzy o społeczeństwie 

Budowa sieci współpracy nauczycieli wiedzy  

o społeczeństwie. Diagnoza potrzeb./ Anna Wróbel 

wrzesień –

2020 

19.  

II. Spotkanie Sieci Współpracy 

i Samokształcenia Nauczycieli  

Wiedzy o społeczeństwie 

Nowa podstawa wiedzy o społeczeństwie w szkole 

podstawowej – analiza doświadczeń. / Anna Wróbel 

październik 

2020 

20.  

III. Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli  Wiedzy 

 o społeczeństwie 

Wdrażanie nowej podstawy programowej z wiedzy o 

społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych 

Anna Wróbel 

październik 

2020 

21.  
IV. Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Analiza wyników matur z wiedzy o społeczeństwie i 

historii w powiecie wołowskim / Anna Wróbel 
listopad 2020 
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Nauczycieli  Wiedzy  

o społeczeństwie 

22.  

I Spotkanie Sieci Współpracy 

 i Samokształcenia Nauczycieli 

Matematyki i Informatyki 

Diagnoza potrzeb. Przedstawienie planu  pracy sieci. 

Zenon Pędziwiatr 

wrzesień 

2020 

23.  

II Spotkanie Sieci Współpracy 

i Samokształcenia Nauczycieli 

Matematyki i Informatyki 

Zatwierdzenie regulaminów konkursów matematycznych  

i informatycznych. 

Zenon Pędziwiatr 

listopad 

2020 

24.  

III Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli Matematyki i 

Informatyki 

Sprawdzanie prac konkursowych z finału XVI 

Powiatowego Konkursu Matematycznego „Plusik”  

oraz „Omnibus” 

Zatwierdzenie wyników „Ligi Matematycznej” 

Zenon Pędziwiatr 

marzec 

2021 

25.  

IV Spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia 

Nauczycieli Matematyki i 

Informatyki 

Sprawdzanie prac konkursowych z finału II Powiatowego 

Konkursu Informatycznego 

Zenon Pędziwiatr 

kwiecień 

2021 

26.  

V Spotkanie Sieci Współpracy 

i Samokształcenia Nauczycieli 

Matematyki i Informatyki 

Podsumowanie pracy sieci  

Zenon Pędziwiatr 

czerwiec 

2021 

27. S

s 

Sieć współpracy 

 i samokształcenia dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych 

Powiatu Wołowskiego 

Siec całoroczna na platformie Documaster Campus 

Krystyna Adaśko 

rok szkolny 

2020/2021 

 

 

III. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek.  

 
 

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Lp. Temat  Forma/ prowadzący Termin 

1.  

Zbiór rekomendacji dotyczących działań 

profilaktycznych związanych 

 z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa 

w szkole /Bezpieczna szkoła. 

Szkolenie zewnętrzne/ ekspert 

Danuta Haller 
grudzień 2020  

2.  Uczeń obcokrajowiec w polskiej szkole. 
Szkolenie zewnętrzne/ ekspert 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

3.  
Kształcenie wyprzedzające – jego rola w procesie 

dydaktycznym. 

Szkolenie 

Danuta Haller 

według 

potrzeb 

4.  

Innowacja pedagogiczna jako poszerzenie oferty 

edukacyjnej szkoły drogą do właściwej realizacji 

podstawy programowe 

Szkolenie/ ekspert zewnętrzny 
według 

potrzeb  

5.  
Działania motywacyjne wobec uczniów jako 

narzędzie wspierające proces nauczania 
Szkolenie ekspert zewnętrzny 

według 

potrzeb 

6.  
Sketchnotki  w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych. 

Warsztaty, Regina Kmicińska 

 

II semestr 

2020/21 

7.  
Praca z uczniem niedosłyszącym na lekcjach 

przyrody. 

Szkolenie/ ekspert zewnętrzny 

Regina Kmicińska 

 

I semestr 

2020/21 

8.  Jak pracować z uczniem niedowidzącym? 

Szkolenie/ ekspert zewnętrzny 

Regina Kmicińska 

 

II semestr 

2020/21 
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9. 

 

Tapping- technika wolności emocjonalnej dla 

każdego 
Warsztaty/ Ewa Nowak 

II semestr 

2020/21 

10. 
Nauczanie nieformalne- wyjdź z uczniami na 

dwór- platforma edukacyjna edmodo 
Warsztaty/ Ewa Nowak 

I semestr 

2020/21 

9.  
Nowa podstawa programowa języków obcych- 

monitorowanie 

Sieć  Współpracy i Samokształcenia 

Ewa Nowak 

II semestr 

2020/21 

10.  

1. Bez podręcznika uczeń TIKa- warsztaty z 

aplikacjami pomocnymi  w pracy nauczyciela 

języków obcych: quzilet, quzizizz, kahoot, 

wardwall 

Warsztaty/ Ewa Nowak 
I semestr 

2020/21 

11.  

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej 

z historii – w szkole podstawowej w kl.IV i VII 

Wymiana doświadczeń  nauczycieli.  

Sieć Współpracy i Samokształcenia 

Paweł Feliszek 
cały rok 

12.  
Wdrażanie podstawy programowej  z historii w 

szkole podstawowej  

Szkolenie zewnętrzne 

Ekspert / Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

13.  
Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Lekcja 

na portalu e-podręczniki.pl 

Lekcja otwarta. Połączona ze szkolenie 

nauczycieli. Bezpieczne wykorzystanie 

zasobów internetowych w 

przygotowaniu własnej lekcji. 

Paweł Feliszek 

październik 

2020 

14.  Lekcja ze świadkiem historii 
Szkolenie zewnętrzne.  

Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

15.  
Bezpieczeństwo w sieci w trakcie nauczania 

zdalnego. 

Szkolenie zewnętrzne  

Ekspert/ Paweł Feliszek 

według 

potrzeb 

16.  

Wykorzystanie  prezentacji multimedialnej w 

pracy nauczyciela historii. Tworzenie prezentacji 

on-line 

Warsztaty, webinarium 

Emilia Buczak 

według 

potrzeb 

17.  

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej 

z historii w szkole ponadpodstawowej  

- dobre praktyki 

Warsztaty/ Emilia Buczak 
listopad  

2020 

18.  
Wdrażanie podstawy programowej z historii  

w szkole ponadpodstawowej 

Konsultacje 

Emilia Buczak 

według 

potrzeb 

19.  
Matura z historii w powiecie wołowskim w 2020 

roku - analiza wyników 
Konsultacje/ Emilia Buczak 

listopad  

2020 

20.  Programowanie w języku C++ – cz. 1 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik   

2020  

-maj 2021 

21.  Programowanie w języku C++ – cz. 2 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020  

 - maj 2021 

22.  Programowanie w języku Python 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020  

- maj 2021 

23.  Programowanie w języku Java 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020   

- maj 2021 

24.  Programowanie w języku Scratch 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik  

2020 

- maj 2021 

25.  Programowanie WWW – cz. 1 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik  

2020 

 - maj 2021 

26.  Programowanie WWW – cz. 2 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020   

- maj 2021 
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27.  
Programowanie aplikacji internetowych (PHP, 

MySQL) 

Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020 

 - maj 2021 

28.  Grafika komputerowa (rastrowa i wektorowa) 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik  

2020 

- maj 2021 

29.  Wprowadzenie do systemów operacyjnych 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020   

- maj 2021 

30.  Podstawy sieci komputerowych 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020  

 - maj 2021 

31.  Programowanie robotów (mBot, mBlock) 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020  

- maj 2021  

32.  Zbuduj własnego robota 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020  

- maj 2021 

33.  GeoGebra w szkole podstawowej 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020 

 - maj 2021  

34.  GeoGebra w szkole ponadpodstawowej 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020  

- maj 2021 

35.  Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik  

2020 

- maj 2021  

36.  CMS Joomla 
Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020  

 - maj 2021 

37.  
Platforma e-learningowa Moodle w pracy 

nauczyciela 

Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020   

- maj 2021 

38.  
 Platforma e-learningowa Moodle  

  dla administratorów 

Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik  

2020 

- maj 2021 

39.  
Tablica interaktywna, monitor interaktywny  

w pracy nauczyciela 

Warsztaty 

Zenon Pędziwiatr 

październik 

2020  

- maj 2021 

 
 

POWIATOWE KONKURSY WIEDZY  
 

Organizacja konkursów przedmiotowych 

Lp. Temat  odpowiedzialny Termin 

1.  
XVIII Konkursy wiedzy o zasięgu dolnośląskim  

– Zdolny Ślązak i zDolny Ślązaczek 
Krystyna Adaśko listopad 2020 

2. 
IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

pt. ”Jestem MISTRZEM Ortografii!” 
Danuta Haller listopad 2020 

3. 
II Powiatowy Konkurs Historyczny  

pt. ”Opowiadamy o  wybitnych Polakach. 
Danuta Haller luty 2021 

4. 
I Powiatowy Konkurs Krasomówczy 

 pt.„ Wartości w życiu człowieka”. 
D. Haller, A. Wróbel, P.Feliszek 

marzec  

- kwiecień 

2021 

5. 
 XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny  

„ Mały Plusik” dla uczniów klas III 
Dagmara Głuszczyńska styczeń 2021 

6. 
II Powiatowy Konkurs Ortograficzny  

„Mały Ortografik” 
Dagmara Głuszczyńska luty 2021 



25 

 

7. 
VI Powiatowy Konkurs Ekologiczny  

Kreatywny Recycling 
Regina Kmicińska 

październik 

2020 

8. 
VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny  

„Ekologiczna Marzanna” 
Regina Kmicińska marzec 2021 

9. 
V Powiatowy Konkurs Fotograficzny 

Jak powstaje owoc „Od kwitnienia do owocu” 
Regina Kmicińska 

kwiecień 

2021 

10. 
II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  

„Świat wokół nas” 
Regina Kmicińska 

październik, 

listopad 2020 

11. 
III Powiatowy Konkurs Przyrodniczy  

„Świat wokół nas” 
Regina Kmicińska 

styczeń-

marzec 2021 

12. 

II Powiatowy Konkurs Regionalny- Gra miejska. 

Udział finalistów konkursu ekologicznego oraz 

historycznego we wspólnych zadaniach terenowych, 

kształtujących umiejętność pracy w zespole, 

rozbudzających zainteresowania historyczne i 

przyrodnicze w poznawaniu powiatu wołowskiego. 

Danuta Haller, Paweł Feliszek 
kwiecień 

- maj 2021 

13. 
II Powiatowy Festiwal Nauki pt. „Odkrywam, 

doświadczam, eksperymentuję, wiem.” 
Regina Kmicińska maj 2021 

14. 
XII  Powiatowy Konkurs Plastyczno- Językowy 

- uczniowie klas I-III SP 
Ewa Nowak  listopad 2020 

15. 
XII  Powiatowy Konkurs Językowy 

- uczniowie klas IV-VIII SP 
Ewa Nowak marzec 2021 

16. 
XII  Powiatowy Konkurs Językowy 

- uczniowie szkół ponadpodstawowych  
Ewa Nowak marzec 2021 

17. 
I Powiatowy Konkurs Historyczny 

„Konstytucje w historii Polski”. 
Paweł Feliszek, Emilia Buczak 

listopad -

marzec 2021 

18. 

V Powiatowy Konkurs Historyczny. 

Spacer po powiecie wołowskim.  

Moja Mała Ojczyzna 

Paweł Feliszek, Emilia Buczak 

Danuta Haller 

marzec-

kwiecień 

2021 

19. 
I Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki 

„Detal w architekturze naszego regionu”   

Paweł Feliszek, Emilia Buczak  

Danuta Haller 
maj 2020 

20. 

I Powiatowy konkurs historyczny 

"Pamiętnik pokoleń” 

- wspomnienia mieszkańców ziemi wołowskiej" 

Emilia Buczak 

grudzień 

2020 - 

luty 2021 

21. 

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny 

"Historia bliska - zabytki  i zaułki mojej  

    miejscowości" 

Emilia Buczak 
kwiecień  

2021 

22. 
I Powiatowy Konkurs Regionalny 

"Dawne zamki, pałace i dwory mojego regionu" 
 Emilia Buczak 

maj  

2021 

23. 
I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie  

   Terytorialnym 
 Anna Wróbel marzec 2021 

24. 
XVI Powiatowy Konkurs Matematyczny „Plusik” 

oraz „Omnibus”. 
Zenon Pędziwiatr marzec 2021 

25. II edycja „Liga Matematyczna”  Zenon Pędziwiatr 

listopad   

2020- 

marzec 2021 

26. II Powiatowy Konkurs Informatyczny Zenon Pędziwiatr 
kwiecień 

2021 
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KONFERENCJE, WYSTAWY, UROCZYSTOŚCI EDUKACYJNE 
 

                                                                      Konferencje i wystawy 

Lp. Temat  Forma/ odpowiedzialny Termin 

1. 
Konferencja inaugurująca rok szkolny 

2020/2021 w Powiecie Wołowskim. 

Konferencja/ 

Krystyna Adaśko/ kadra PCE i PPP 
wrzesień 2020 

2. 
Powiatowa Konferencja  

nt. „Istota kształcenia wyprzedzającego” 

Konferencja/ 

Krystyna Adaśko/ kadra PCE i PPP  

październik 

2020 

3. Nauczanie zdalne – jak sprostać wyzwaniu… 
Webinarium, documaster campus 

Danuta Haller 

październik 

2020 

4. 

Powiatowa Konferencja nt. 

„Stan wojenny we wspomnieniach mieszkańców 

naszego regionu”. 

Konferencja/ Krystyna Adaśko 

P. Feliszek/ E. Buczek/ D. Haller 
styczeń 2021 

5. Stan wojenny we wspomnieniach. 

Wystawa edukacyjna IPN na temat 

Stanu Wojennego na terenie wybranej 

szkoły/ Paweł Feliszek 

styczeń 2021 

6. 
Powiatowa Konferencja nt.  

„Konstytucje w historii Polski”. 

Powiatowa konferencja. Pracownik 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 
marzec 2021 

7. 
V Powiatowy Konkurs Ekologiczny 

Kreatywny Recycling. 

Wystawa prac konkursowych 

Regina Kmicińska 
kwiecień 2021 

8. 
IV Powiatowy Konkurs Fotograficzno-

Ekologiczny „Od kwitnienia do owocu”  

Wystawa prac konkursowych 

 Regina Kmicińska  
kwiecień 2021 

9. 

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie  

w zmieniającej się rzeczywistości prawnej  

i politycznej 

Konferencja /Anna Wróbel kwiecień 2021 

10. 
Wystawa pokonkursowa prac uczniów klas I-III 

szkół podstawowych – konkursy językowe 
Wystawa/ Ewa Nowak  maj 2021 

11. "Historia bliska - zabytki i zaułki mojej 

miejscowości" 

Wystawa pokonkursowa fotografii 

nadesłanych na konkurs 

/ Emilia Buczak we współpracy 

 z Biblioteką Pedagogiczną i PPP 

 w Wołowie 

maj 2021 

12. 
XIV Powiatowa Gala Laureata 2021 

Promujemy młode talenty Powiatu Wołowskiego 

Gala / Krystyna Adaśko 

kadra PCE i PPP 
9 czerwca 2021 
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OFERTA  

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

                   Biblioteka jest otwarta dla czytelników: 

                   poniedziałek        1100 - 1800 

                   wtorek                  1100 - 1800 

                             środa                  1100 - 1800 

                            czwartek      1100 - 1800 

                            piątek       1100 - 1800 

                             sobota          900 - 1300 

 

Pracownicy  zatrudnieni w Bibliotece Pedagogicznej w Wołowie  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 URSZULA BAJEWICZ – kierownik biblioteki 

 JUSTYNA DROZD– nauczyciel bibliotekarz 

Zdalny dostęp do publikacji :                       

Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie  zachęca swoich czytelników do korzystania z  nowej 

formy udostępniania zbiorów   w czytelni internetowej   IBUK LIBRA ( ponad 2 tys. 

tytułów).  

Serwis IBUK LIBRA umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa 

Naukowego PWN oraz innych wydawnictw. Każdy użytkownik w sieci biblioteki, po wejściu 

na stronę http://libra.ibuk.pl/, otrzyma dostęp do książek w ibuku. 

Aby korzystać z oferty każdy nasz czytelnik powinien zgłosić się do Biblioteki Pedagogicznej 

i odebrać numer PIN do zdalnego dostępu, aby mogli Państwo korzystać 

 z oferty z komputerów domowych. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z serwisu. 

Uwaga !!! 

Aktualne informacje o działalności Biblioteki Pedagogicznej można znaleźć na stronie 

PCEiPPP: www.wolowpce.pl w zakładce Biblioteka Pedagogiczna oraz na profilu biblioteki 

istniejącym na Facebooku. 

 

 

 

http://libra.ibuk.pl/
http://www.wolowpce.pl/
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I. Warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy: 

Lp. Temat Adresat 
Prowadzący/ 

odpowiedzialny 

Liczba 

godzin 
Termin 

1. 

„Internet - warszat 

pracy nauczyciela i 

bibliotekarza” 

nauczyciele 

bibliotekarze 

Pracownik DBP we 

Wrocławiu 

/ Urszula Bajewicz 

3 
listopad 

2020 

2. 

„Nauczanie 

zakładkowe 

(odwrócona lekcja)” 

nauczyciele 

bibliotekarze 

Pracownik DBP  

we Wrocławiu 

/ Urszula Bajewicz 

2 luty 2021 

3. 

„ Przyjaciele czytania – 

jak pracować z     

lekturą” 

nauczyciele 

bibliotekarze 

Pracownik DBP  

we Wrocławiu 

/ Urszula Bajewicz 

3 
kwiecień 

2021 

II. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy  

Planowane terminy spotkań :.  

 22 wrzesień 2020 – spotkanie inauguracyjne – diagnoza potrzeb nauczycieli    

                            bibliotekarzy ze szkół powiatu wołowskiego. 

  9 grudzień 2020  – sieć merytoryczna- temat wynikający z diagnozy potrzeb  

                          nauczycieli nauczycieli bibliotekarzy 

 3 marzec 2021 -     sieć merytoryczna- temat wynikający z diagnozy potrzeb              

                        nauczycieli bibliotekarzy 

- 25 maj 2021  –     sieć wyjazdowa do jednej z bibliotek wrocławskich 

    III.  Doradztwo indywidualne wspierające nauczycieli bibliotekarzy w zakresie  

       prac organizacyjno-technicznych, gromadzenia, ewidencji i opracowania zbiorów  

       oraz organizacji warsztatu informacyjno-bibliograficznego. 

     IV. Lekcje biblioteczne z edukacji czytelniczej i  medialnej ( propozycja tematów): 

 Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje 
 Mapy myśli – kreatywne myślenie, efektywne uczenie się 
 Internetowe zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w uczeniu się 
 W sieci - wady i zalety korzystania z Internetu. 
 Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. 
 Uzależnieni od portali społecznościowych. 
 Reklama – jesteś za, czy przeciw? 
 Prasa -  rodzajem medium masowego. 
 Wyszukiwanie informacji o zbiorach w katalogach elektronicznych. 
 Korzystamy z wydawnictw informacji bezpośredniej i pośredniej 

V. Wyszukiwanie literatury przydatnej do matury - przyjmowanie grup 

uczniowskich oraz pomoc indywidualna. 

VI. Konkurs  dla młodzieży szkolnej powiatu związany z patronem roku 2021.  
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VII.  Współorganizowanie w bibliotece Powiatowego Tygodnia Kariery w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (projekcje filmów zawodoznawczych, 

rozwiązywanie testów, wystawa i zestaw bibliograficzny). 

VIII. Organizacja Powiatowej Akcji Narodowego Czytania, w ramach Ogólnopolskiej 

Akcji Narodowego Czytania , odbywającej się pod patronatem pary prezydenckiej  

– w 2020 r. czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego w powiecie wołowskim. 

IX. Współorganizowanie Akcji Bookcrossingowej- przygotowanie kącika 

           bookcrossingowego, czyli książek przekazywanych nieodpłatnie, mających  zachęcić 

          do czytania. 

X. Organizowanie spotkań autorskich z lokalnymi pisarzami, artystami, ciekawymi 

postaciami życia społeczno-kulturalnego. 

XI. Wydawnictwo Kwartalnika PCEiPPP w Wołowie -Biuletynu PCE i PPP –zespół 

redakcyjny. Zamieszczanie w Biuletynie Informacyjnym publikacji nauczycieli 

dające możliwość zaprezentowania swojego dorobku zawodowego np. konspekty 

lekcji, scenariusze imprez szkolnych, programy i inne artkuły z zakresu wychowania 

i dydaktyki szkolnej. 

Prezentowanie na łamach Biuletynu Informacyjnego informacji o pracy Biblioteki 

Pedagogicznej : nowych zakupach książkowych, prenumerowanych czasopismach, 

sprawozdania z różnych form działalności biblioteki, tematyczne zestawienia 

bibliograficzne itp. 

XII. Działalność wystawiennicza i popularyzatorska. 

   1.Przygotowywanie wystaw na następujące tematy:  

 110 rocznica powstania Harcerstwa w Polsce 

  Julian Przyboś – w 50 rocznicę śmierci  

 Wybieram zawód - literatura zawodoznawcza 

 95 rocznica śmierci Władysława Reymonta 

 Kreatywność w nauczaniu szkolnym 

 80 rocznica śmierci James’a Joysa 

 Rok Stanisława Lema 

 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 

     2.Prezentowanie nowości wydawniczych. 

 

XIII. Projekt Regionalizm w Powiecie Wołowskim– zamieszczanie i popularyzacja 

biografii, publikacji regionalnych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w 

Wołowie. 
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PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 : 

1.Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze 

szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie 

samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

 Zakup książek dotyczących nowej podstawy programowej szczególnie z  edukacji        
przyrodniczej i matematycznej. 
 Wystawa pt.  „Kreatywność w nauczaniu szkolnym” 
 Linki  do zasobów edukacyjnych – materiały do pobrania: 
      a.  http:// www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356 

b.http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nowa-podstawa-programowej- 
podpisana.html 

c.http://www.rp.pl/Edukacja-i-wychowanie/302149921-Nowa-podstawa-
programowa-dla-szkol--html#ap-3 

                d. https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6435 

                e. https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-ttachments 

                   .../download.php? 

                f.  https://poradnik.metis.pl/2011/08/kreatywny-nauczyciel-nauczyciel-z- 

                    wyobraznia 

               g . https://www.hbrp.pl/b/kreatywnosci-mozna-nauczyc/Ucii0fjP?NO_COOKIES=1 

2.Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia osób dorosłych. 

 Ogólnopolski Tydzień Kariery  - program edukacyjny  obejmujący projekcje filmów 
o tematyce zawodoznawczej, testy dla młodzieży, zestaw bibliograficzny,  wystawę 
tematyczną. 

 Emisje filmów o tematyce zawodoznawczej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w ciągu całego roku szkolnego. 

 Linki do zasobów edukacyjnych- materiały do pobrania : 
a . http://www.koweziu.edu.pl/kz 

     b. http://www.koweziu.edu.pl/filmy 

     c. http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz 

     d. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/12489.pdf  

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – 

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. 

 Zestaw bibliograficzny pt. ”Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów” 
 Zakup literatury dotyczącej jakości kształcenia i pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
 

https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6435
https://poradnik.metis.pl/2011/08/kreatywny-nauczyciel-nauczyciel-z-
https://www.hbrp.pl/b/kreatywnosci-mozna-nauczyc/Ucii0fjP?NO_COOKIES
http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz
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 Linki do zasobów edukacyjnych- materiały do pobrania : 

a. http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_29.pdf 
b. https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4384 
c. https://epodreczniki.pl/a/wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne/DqrUBxYxa 
d. www.ore.edu.pl › download-attachments › includes › download 

4.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

 Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy   pn. „Internet - warsztat pracy 
nauczyciela i bibliotekarza”.  

  Przeprowadzenie lekcji pt. „Internetowe zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w 
uczeniu się”. 

 Lekcje z edukacji medialnej dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu dla 
uczniów np. :, „ W sieci - wady i zalety korzystania z Internetu”; ”Skąd się bierze 
cyberprzemoc?”, „Uzależnienie od portali społecznościowych” itp. 

 Zamieszczanie materiałów dotyczących zdalnej pracy z uczniem na stronie biblioteki  
oraz na Facebooku. 

 Linki do zasobów edukacyjnych- materiały do pobrania : 
a. https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

b. https://geex.x-kom.pl/wiadomosci/nauczanie-zdalne-jak-prowadzic-lekcje-online/ 

c. https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuDAfOQsR0ls 

d. https://www.microsoft.com/pl-pl/education/remote-learning 

e. https://zakreconybelfer.pl/tag/zdalne-nauczanie 

  f.   http://bezpiecznyinternet.edu.pl/ 

    g. https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/twoje-bezpieczenstwo-w-internecie/ 

          h. http://www.saferinternet.pl/pl/materialy-dbi-do-pobrania 

          i. https://www.ore.edu.pl/bezpiecznaszkola/4323-bezpieczenstwo-w-sieci 

5.Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  

i respektowanie norm społecznych. 

 Zorganizowanie Akcji Narodowego Czytania 2020 – czytanie „Balladyny” Juliusza 

Słowackiego w powiecie wołowskim. 

 Zorganizowanie konkursu w 2021r. na temat Konstytucji 3 Maja (obchody 230- lecia 

uchwalenia Konstytucji ) 

 Organizowanie spotkań autorskich z lokalnymi pisarzami, artystami, 

            ciekawymi  postaciami  życia społecznego. 

 Linki do zasobów edukacyjnych- materiały do pobrania : 

a. https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1417 
b. https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-

attachments/includes/download.php%3Fid%3D3142 
c. http://www.sp3.chojnice24.pl/cms_data/downloads//wychowaniedowartociartyku.pdf 
d.  http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/olbrycht1.pdf 
e. https://eszkola.pl/wos/patriotyzm-4465.html 

 

 

 

http://jmf.wzr.pl/pim/2012_3_1_29.pdf
https://epodreczniki.pl/a/wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne/DqrUBxYxa
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuDAfOQsR0ls
https://www.microsoft.com/pl-pl/education/remote-learning
https://zakreconybelfer.pl/tag/zdalne-nauczanie
http://bezpiecznyinternet.edu.pl/
http://www.saferinternet.pl/pl/materialy-dbi-do-pobrania
https://www.ore.edu.pl/bezpiecznaszkola/4323-bezpieczenstwo-w-sieci
http://www.sp3.chojnice24.pl/cms_data/downloads/wychowaniedowartociartyku.pdf
https://eszkola.pl/wos/patriotyzm-4465.html
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PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE 

w WOŁOWIE i w BRZEGU DOLNYM 

Realizują zadania obejmujące: 

1. DIAGNOZĘ potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych, kwalifikowanie do 

odpowiednich form pomocy psychologiczno–pedagogicznej, profilaktyczno–wychowawczej, 

kształcenia specjalnego; 

2. TERAPIĘ – psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży, działalność 

terapeutyczną w placówkach, oraz udziela pomocy merytorycznej w tym zakresie; 

3. GRUPY WSPARCIA – prowadzenie działań wspierających dla nauczycieli, rodziców  

i wychowawców; 

4. PSYCHOEDUKACJĘ - popularyzowanie wiedzy psychologiczno–pedagogicznej wśród rodziców  

i wychowawców; 

5. DORADZTWO PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNE dla dzieci, młodzieży, rodziców  

i nauczycieli oraz kształtowanie u młodzieży umiejętność racjonalnego wyboru kierunku kształcenia  

i zawodu oraz planowania kariery zawodowej; 

6. KONSULTACJE nauczycieli i rodziców wspierających ich w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne ucznia oraz udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb uczniów; 

7. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MEDIACYJNYCH I INTERWENCYJNYCH w sytuacjach 

kryzysowych; 

8. INTERWENCJĘ KRYZYSOWĄ w środowisku ucznia, w sytuacji, w której inne placówki powołane 

do niesienia pomocy nie udzielą odpowiedniego wsparcia; 

9. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNĄ w zakresie uzależnień alkoholowych, nikotynowych  

i narkotycznych wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców, profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności 

w wychowawczych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i rodzinnym dziecka; 

10.  DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO–SZKOLENIOWĄ – rozpowszechniającą  

w środowisku lokalnym informacje dotyczące działalności poradni oraz innych placówek  

i instytucji udzielających specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz propagowanie 

informacji na temat sposobów i źródeł zdobywania wiedzy o kierunkach kształcenia, zawodach, 

planowaniu kariery zawodowej oraz sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych; 

11. TERAPIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU – prowadzenie terapii  

z dziećmi od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej; 

a)  WSPOMAGANIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK prowadzone i realizowane  

w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni polegające na zaplanowaniu  

i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub 

placówki z uwzględnieniem: kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych 

przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz wprowadzonych zmian  

w systemie oświaty; 

b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane 

przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny. 

c) realizacji podstaw programowych. 

d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania  

i wychowania. 

e) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu  

i egzaminów zewnętrznych 

f) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę. 
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OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

uwzględniająca kierunki polityki oświatowej państwa  

na rok szkolny 2020/2021 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze 

szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie 

samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia 

osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych 

i  edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  

i respektowanie norm społecznych. 

 

GODZINY PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  

W WOŁOWIE I W BRZEGU DOLNYM 

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie pracują zgodnie                                       

z harmonogramem pracy obowiązującym w roku szkolnym 2020/2021 w godzinach od 8.00-16.00. 

Terminy wizyt ustalane są na wniosek rodzica i opiekuna prawnego zgodnie z obowiązującym  

w roku szkolnym 2020/2021 harmonogramem pracy i zapisane są w księdze planowanej pracy. 

 

OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołowie 

na rok szkolny 2020/2021 

Pracownicy zatrudnieni w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie 

w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 MARIA BUŚKO-ROLA – psycholog  

            maria.busko.rola@wolowpce.pl 

 ALINA GREJNER – psycholog 

            alina.grejner@wolowpce.pl 

 

 MAŁGORZATA KLEMENS – pedagog 

             malgorzata.klemens@wolowpce.pl 

 ALICJA STANKIEWICZ- psycholog 

             alicja.stankiewicz@wolowpce.pl 

 

 MAGDALENA ZIELIŃSKA- STEC – logopeda 

              magdalena.zielinska.stec@wolowpce.pl 

 

 MAŁGORZATA TOKARCZYK – pedagog 

              malgorzata.tokarczyk@wolowpce.pl 

 KATARZYNA WILCZYŃSKA– pedagog 

              katarzyna.wilczynska @wolowpce.pl 

 MARTA WACHNA - psycholog 

             marta.wachna@wolowpce.pl 

mailto:maria.busko.rola@wolowpce.pl
mailto:alina.grejner@wolowpce.pl
mailto:malgorzata.klemens@wolowpce.pl
mailto:alicja.stankiewicz@wolowpce.pl
mailto:magdalena.zielinska.stec@wolowpce.pl
mailto:malgorzata.tokarczyk@wolowpce.pl
mailto:katarzyna.strozyk@wolowpce.pl
mailto:marta.wachna@wolowpce.pl
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Dzieci, rodzice i nauczyciele 

Diagnoza 

Lp. Temat Adresat Prowadzący 

1. 
Ocena ogólnej sprawności intelektualnej 

dzieci 

dzieci i młodzież w 

wieku przedszkolnym 

i  szkolnym 

Marta Wachna 

Alina Grejner 

Alicja Stankiewicz 

Maria Buśko-Rola 

2. 
Ocena stopnia rozwoju funkcji percepcyjno-

motorycznych 

dzieci w wieku 

przedszkolnym  

i szkolnym 

Małgorzata Klemens 

Małgorzata Tokarczyk 

Katarzyna Wilczyńska 

3. Specyficzne trudności w uczeniu się uczniowie 

Alina Grejner 

Małgorzata Tokarczyk 

Alicja Stankiewicz 

Katarzyna Wilczyńska 

 Maria Buśko-Rola 

Marta Wachna 

4. 
Ocena umiejętności szkolnych – wykrywanie 

opóźnień dydaktycznych 
uczniowie 

Małgorzata Klemens 

Małgorzata Tokarczyk 

Katarzyna Wilczyńska 

5. Diagnoza logopedyczna 

dzieci w wieku 

przedszkolnym  

i szkolnym 

Magdalena Zielińska- 

Stec 

6. Diagnoza przyczyn trudności w nauce 

dzieci w wieku 

przedszkolnym  

i szkolnym 

wszyscy pracownicy 

7. 
Diagnoza ogólnego rozwoju 

psychoruchowego 
dzieci od 0 do 6 lat 

Małgorzata Klemens 

Alicja Stankiewicz 

Magdalena Zielińska - 

Stec 

8. 
Diagnoza problemów emocjonalnych  

i wychowawczych 
dzieci  i młodzież 

Marta Wachna 

Alina Grejner 

Alicja Stankiewicz 

Maria Buśko-Rola 

9. 
Diagnoza i doradztwo edukacyjno – 

zawodowe 

uczniowie szkół 

podstawowych 

i młodzież ze szkół 

ponadpodstawowych 

Alina Grejner 

10. Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci z kl. „0” 

Małgorzata Klemens 

Alicja Stankiewicz  

Magdalena Zielińska - 

Stec 

11. 

 
Badania przesiewowe dojrzałości szkolnej dzieci z kl. „0” Małgorzata Klemens  

12. Diagnoza na potrzeby wydawania orzeczeń  

dzieci w wieku 

przedszkolnym  

i szkolnym  

wszyscy pracownicy 

poradni  

 

13. 
Diagnoza na potrzeby wydawania opinii 

 o potrzebie wczesnego wspomagania  

dzieci do rozpoczęcia 

nauki w szkole 

wszyscy pracownicy 

poradni  

14. 
Badania przesiewowe ryzyka wystąpienia 

zaburzeń dyslektycznych 

rodzice, dzieci  

z kl. „0”- I- II,  kl. III , 

kl. V- VI szkół 

podstawowych 

Małgorzata Klemens 

Katarzyna Wilczyńska 

Maria Busko-Rola 

Alicja Stankiewicz 

Małgorzata Tokarczyk 
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15. 

Przesiewowe badanie mowy  

u dzieci rozpoczynających naukę w szkole 

 

dzieci z kl. „0” 
Magdalena Zielińska-

Stec  

16. 
Przesiewowe badania rozwoju 

psychoruchowego trzylatków 
dzieci trzyletnie 

Alicja Stankiewicz 

Magdalena Zielińska – 

Stec 

17. 
Przesiewowe badania zagrożenia dysleksją 

czterolatków 
dzieci czteroletnie 

Alicja Stankiewicz 

Magdalena Zielińska - 

Stec 

18. 

Przesiewowe badania mowy dzieci 5 i 6 

letnich 

 

dzieci 
Magdalena Zielińska 

 - Stec 

19. 

Przesiewowe badania  dzieci do 3 roku życia 

w kierunku autyzmu 

 

dzieci do trzech lat 

Alicja Stankiewicz 

Magdalena Zielińska 

-Stec 

20. Predyspozycje zawodowe uczniowie 
Alina Grejner 

 

21. 
Uzdolnienia, myślenie twórcze, 

 osobowość,  zdolności specjalne 
uczniowie 

Alina Grejner 

 

23. 
Badania przesiewowe w celu rozpoznania 

trudności w nauce pisania i czytania 

uczniowie klas V-VI 

szkół podstawowych 
Małgorzata Tokarczyk 

24. 
Konsultacje postdiagnostyczne na terenie 

placówki 
rodzice, uczniowie wszyscy pracownicy 
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Wspomaganie dzieci i młodzieży 
 

Lp. 

 

Temat Adresat Prowadzący 

1. 
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego 

Dziecka 

dzieci posiadające 

opinię o potrzebie 

wczesnego 

wspomaganiu rozwoju 

 wszyscy pracownicy 

2. 

 

Wspieranie dzieci i młodzieży objętych 

kształceniem specjalnym 

 

uczniowie objęci 

kształceniem na 

podstawie orzeczenia  

o potrzebie 

specjalnego 

wszyscy pracownicy 

3. 
Wspieranie  terapeutyczne dzieci  

i młodzieży ze specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi 

uczniowie 

Alina Grejner 

Małgorzata Tokarczyk  

Katarzyna Wilczyńska 

Alicja Stankiewicz 

Maria Buśko-Rola 

Marta Wachna 

4. 
Wspomaganie rozwoju mowy  

i umiejętności komunikacyjnych dziecka 

rodzice i 

zainteresowani 

nauczyciele 

Magdalena Zielińska-

Stec 

5. 

Wspomaganie dzieci i młodzieży  

z trudnościami adaptacyjnymi: 

a) Zmiana środowiska, edukacyjnego 

w tym wcześniejsze kształcenie za granicą 

b) Różnice kulturowe, uczniowie z różnych 

kultur w szkole. 

uczniowie, 

rodzice 
wszyscy pracownicy 

6. 
Wspomaganie dzieci i młodzieży 

 z trudnościami w nauce czytania i pisania 

 

dzieci i młodzież wszyscy pracownicy 

7. 

Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej 

funkcji szkoły i placówek, rodziców. 

Edukacja w zakresie zdrowia psychicznego 

wśród dzieci i młodzieży, rodziców  

i nauczycieli 

dzieci, młodzież, 

rodzice i nauczyciele 

wszyscy pracownicy 

poradni 

8. 
Wspomaganie dzieci i młodzieży z ogólnymi 

trudnościami w nauce 
dzieci i młodzież 

Małgorzata Tokarczyk 

Małgorzata Klemens 

Alina Grejner 

Katarzyna Wilczyńska 

Alicja Stankiewicz 

Maria Buśko-Rola 

Marta Wachna 

9. 
Wspomaganie dzieci i młodzieży w wyborze 

ścieżki edukacyjno-zawodowej 
dzieci i młodzież 

Małgorzata Tokarczyk 

Alina Grejner 

10. 
Wspieranie uzdolnień 

 
uczniowie 

Małgorzata Tokarczyk 

Alina Grejner 

11. 
Poradnictwo i instruktaż  

w zakresie ogólnych trudności w nauce 

nauczyciele 

rodzice 
wszyscy pracownicy 

12. 
Poradnictwo dotyczące problemów 

wychowawczych, dydaktycznych  

i rozwojowych dzieci 

rodzice wszyscy pracownicy 
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Prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej  

dzieci i młodzieży  

Lp. Temat Adresat Prowadzący 

1. 
Terapia  w ramach Programu Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju 

dzieci objęte 

Programem 

Wczesnego 

Wspomagania 

Rozwoju 

wszyscy pracownicy 

2. 
Terapia psychologiczna,  

wsparcie psychologiczne 
dzieci i młodzież 

Alina Grejner 

Alicja Stankiewicz 

Maria Buśko-Rola 

Marta Wachna 

3. Terapia pedagogiczna dzieci, młodzież 

Małgorzata Klemens  

Małgorzata Tokarczyk 

Katarzyna Wilczyńska 

4. Terapia logopedyczna 

dzieci w wieku 

przedszkolnym  

i szkolnym 

Magdalena Zielińska  

– Stec  

5. 
Terapia pedagogiczna dla dzieci z deficytami 

rozwojowymi 

uczniowie kl. I-II ,  

V- VI szkół 

podstawowych 

Katarzyna Wilczyńska 

Małgorzata Klemens 

Małgorzata Tokarczyk 

6. Terapia pedagogiczna dla dzieci z dysleksją uczniowie 
Małgorzata Tokarczyk 

Katarzyna Wilczyńska 

7. Terapia EEG Biofeedback dzieci młodzież Małgorzata Klemens 

8. 
Terapia dzieci i młodzieży z trudnościami  

w nauce czytania i pisania 
dzieci i młodzież 

Małgorzata Tokarczyk 

Małgorzata Klemens 

Katarzyna Wilczyńska 

9. 

Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce 

(dysleksja, dysortografia, dysgrafia) oraz  

z różnego rodzaju niepełnosprawnością, 

nadpobudliwym psychoruchowo 

uczniowie szkół   

podstawowych 

wszyscy pracownicy 

 

10. 
Terapia dzieci i młodzieży z ogólnymi 

trudnościami w nauce 
dzieci i młodzież wszyscy pracownicy 

 

Warsztaty 

Lp. Temat Adresat Prowadzący 

1. „Kim będę jak dorosnę” 
wiek przedszkolny  

i młodszy szkolny 

Alina Grejner 

Alicja Stankiewicz 

3. 
Moje sposoby uczenia się (techniki, mapy 

myśli) 

VII-VIII klasa szkoły 

podstawowej 

Małgorzata Tokarczyk 

Marta Wachna 

4. Uczenie się zachowań asertywnych 
VII-VIII klasa szkoły 

podstawowej 

Małgorzata Tokarczyk 

Marta Wachna 

5. 

Rozmowy kwalifikacyjne- rozmowa  

z pracodawcą 

Ostatnie klasy szkół 

podstawowych, 

ponadpodstawowych 

 

Alina Grejner 

 

6. 

Wybór ścieżki edukacyjno- zawodowej- jak 

podjąć właściwą decyzję. 

Ostatnie klasy szkoły 

podstawowej i 

ponadpodstawowej 

Alina Grejner 

 

7. Uzależnienia Nauczyciele, rodzice 
Alina Grejner 

Alicja Stankiewicz  

8.  Twórcze myślenie – zajęcia warsztatowe 
uczniowie klasy  

V-VIII szkół 
Marta Wachna 
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podstawowych 

9. 
Czym jest złość i jak sobie z nią radzić – 

zajęcia warsztatowe 

uczniowie klasy  

V-VIII szkół 

podstawowych 

Marta Wachna 

10. 
Jak sobie radzić ze stresem – zajęcia 

warsztatowe 

uczniowie klasy  

V-VIII szkół 

podstawowych 

Marta Wachna 

11. „Poznajmy się” – warsztaty integracyjne 
uczniowie klas I – II 

szkół podstawowych 

Alicja Stankiewicz 

Marta Wachna 

12. „Jak skutecznie się uczyć”  
uczniowie klas IV-VI  

szkół podstawowych 

Alicja Stankiewicz 

Marta Wachna 

13. „Odkrywamy swoje talenty” 
uczniowie klas IV-VI  

szkół podstawowych 

Alicja Stankiewicz 

Alina Grejner 

Marta Wachna 

14. 
Ortografia inaczej – ćwiczenia dla uczniów  

ze SPE 

klasy V – VIII szkół 

podstawowych 
Małgorzata Tokarczyk 

15. 
Warsztaty: „Szkoła dla Rodziców  

i Wychowawców” cz. I 

rodzice, nauczyciele 

wychowawcy 
wszyscy pracownicy 

16. 
Warsztaty „Rozpoznajemy i nazywamy swoje 

uczucia” 
grupy przedszkolne 

Alina Grejner 

Alicja Stankiewicz 

17. 

Warsztaty „Co to znaczy i jak być 

asertywnym”, ,, Trening umiejętności 

interpersonalnych ‘’ 

uczniowie klas  

IV-VI szkół 

podstawowych 

Małgorzata Tokarczyk 

Marta Wachna 

18. „Skuteczne metody uczenia się” 
uczniowie klas III-IV 

szkół podstawowych 

Maria Buśko-Rola 

Katarzyna Wilczyńska 

19. 
„Poznajmy się lepiej” – warsztaty 

integracyjne 

uczniowie klas I szkół 

podstawowych 

Maria Buśko-Rola 

Katarzyna Wilczyńska 

20. 
„Aktywnie przeciw przemocy” – warsztaty uczniowie klas III-IV 

szkół podstawowych 

Maria Buśko-Rola 

Katarzyna Wilczyńska 

 

Prelekcje 

Lp. Temat Adresat Prowadzący 

1. 
Pogadanka: Dojrzałość szkolna dzieci  

 6- letnich 
rodzice Małgorzata Klemens 

2. 

Pogadanka: Czy moje dziecko mówi 

poprawnie? Sposoby rozwijania mowy 

podczas zabawy 

rodzice Magdalena Zielińska-Stec 

3. Pogadanka: Etapy rozwoju mowy rodzice, nauczyciele Magdalena Zielińska-Stec 

4. 
Pogadanka: Czy Twoje dziecko rozwija się 

prawidłowo? Gdzie szukać pomocy? 

Rodzice dzieci 

trzyletnich 

Alicja Stankiewicz 

Alina Grejner 

5. 

Pogadanka: wpływ postawy wychowawczej 

rodziców na zachowania agresywne dzieci  

w wieku przedszkolnym 

rodzice dzieci 

trzyletnich 

Alina Grejner  

Alicja Stankiewicz 

6. 
„Moje dziecko ma dysleksję” 

 
rodzice, nauczyciele 

Małgorzata Tokarczyk 

Marta Wachna 

7. 
„Zachowania agresywne u dzieci – 

praktyczne wskazówki dla rodziców” 

Rodzice uczniów klas 

I-IV szkół 

podstawowych 

Maria Buśko-Rola 

Katarzyna Wilczyńska 

8. „Świat emocji dziecka” 
Rodzice uczniów 

dzieci przedszkolnych 

Maria Buśko-Rola 

Alicja Stankiewicz 
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Współpraca ze szkołami i innymi placówkami 

Lp. Temat Adresat Prowadzący 

1. 
Współpraca ze szkołami i placówkami  

w rozpoznawaniu SPE 
nauczyciele 

wszyscy pracownicy 

poradni 

2. 

Współpraca przy opracowywaniu 

i realizowaniu Indywidualnych Programów 

Edukacyjno-Terapeutycznych 

nauczyciele 
wszyscy pracownicy 

poradni 

3. 

Współpraca z placówkami oświatowymi  

w zakresie realizacji zadań statutowych 

poradni w kontekście niesienia pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

nauczyciele, 

pedagodzy, 

wychowawcy, 

terapeuci 

wszyscy pracownicy 

poradni 

4. 
Wspieranie nauczycieli w pełnieniu roli 

wychowawczej wobec uczniów 

nauczyciele, 

pedagodzy, 

wychowawcy 

wszyscy pracownicy 

poradni 

5. Prowadzenie badań przesiewowych dzieci i młodzież 
wszyscy pracownicy 

poradni 

6. 

Prowadzenie pogadanek i prelekcji 

tematycznych podczas spotkań 

pedagogizujących rodziców 

nauczyciele, rodzice 
wszyscy pracownicy 

poradni 

7. Działania w ramach interwencji kryzysowej dzieci i młodzież 
wszyscy pracownicy 

poradni 

8. 
Współpraca  z placówkami działającymi 

 na rzecz dziecka i rodziny. 

pracownicy placówek  

i instytucji 

wszyscy pracownicy 

poradni 

 

Sieci współpracy i samokształcenia 

Sieci Adresat Prowadzący 

Sieć współpracy 

 i samokształcenia logopedów 
Logopedzi Magdalena Zielińska – Stec  

Sieć współpracy  

i samokształcenia psychologów 
Psycholodzy Maria Buśko-Rola 

Sieć współpracy 

 i samokształcenia pedagogów 
Pedagodzy Katarzyna Wilczyńska 
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OFERTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu Dolnym 

na rok szkolny 2020/2021 

WYKAZ KADRY SPECJALISTÓW: 

 Dagmara Danielczyk-Słomian – psycholog  

dagmara.danielczyk.slomian@wolowpce.pl 

 Katarzyna Wierdak – psycholog 

katarzyna.wierdak@wolowpce.pl 

 

 Krystyna Adaśko – pedagog 

krystyna.adasko@wolowpce.pl 

 Barbara Rajter-Tybińska- pedagog 

barbara.rajter@wolowpce.pl 

 

 Iwona Grabowiecka – pedagog 

iwona.grabowiecka@wolowpce.pl 

 

 Dorota Kasycz-Bejnar – logopeda 

dorota.kasycz.bejnar@wolowpce.pl 

 

Dzieci, rodzice i nauczyciele 

Diagnoza 

Lp. 
 

Temat 

 

Adresat Prowadzący 

1. Badanie - Skala Gotowości Szkolnej  
dziecka 6-letniego 

dzieci w wieku 6 lat Krystyna Adaśko 

2. Diagnoza trudności dydaktycznych uczniowie Iwona Grabowiecka 

3. 
Diagnoza specyficznych 

trudności w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, 
dysortografia, dyskalkulia 

uczniowie wszyscy pracownicy 

4. Diagnoza ogólnego rozwoju 
psychoruchowego 

dzieci do 6 roku życia 

Barbara Rajter-

Tybińska 

Katarzyna Wierdak 

5. Diagnoza dojrzałości szkolnej dzieci klas „0” 

Barbara Rajter-

Tybińska 

Katarzyna Wierdak 

6. Badania przesiewowe dojrzałości szkolnej dzieci z klas „0” 
Barbara Rajter-

Tybińska 

7. 
Badania przesiewowe ryzyka wystąpienia 

zaburzeń dyslektycznych – ankieta SDR  
dla rodziców, uczniów 

rodzice dzieci z klas „0” 
 i klas I szkół 

podstawowych 

Iwona Grabowiecka 

Barbara Rajter-

Tybińska 

8. 
Badanie przesiewowe uczniów w zakresie 
umiejętności czytania i pisania- uczniowie  

kl. IV 

uczniowie kl. IV szkół 
podstawowych 

Iwona Grabowiecka 

9. Badanie przesiewowe sprawności 
grafomotorycznej uczniów 

uczniowie kl. III szkół 
podstawowych 

Iwona Grabowiecka 

mailto:dagmara.danielczyk.slomian@wolowpce.pl
mailto:katarzyna.wierdak@wolowpce.pl
mailto:krystyna.adasko@wolowpce.pl
mailto:barbara.rajter@wolowpce.pl
mailto:iwona.grabowiecka@wolowpce.pl
mailto:dorota.kasycz.bejnar@wolowpce.pl
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10. Badanie przesiewowe uczniów kl. V  
w zakresie umiejętności arytmetycznych 

uczniowie kl. V szkół 
podstawowych 

Iwona Grabowiecka 

11. Badanie w kierunku rozpoznania uzdolnień 
uczniowie kl.VI-VIII szkół 

podstawowych 
Iwona Grabowiecka 

12. Badanie uzdolnień i zainteresowań uczniowie 

  Katarzyna Wierdak 
  Iwona Grabowiecka 
Dagmara Danielczyk-

Słomian 

13. Ocena ogólnej sprawności intelektualnej uczniowie 
  Katarzyna Wierdak 
Dagmara Danielczyk-

Słomian 

14. Ocena rozwoju emocjonalno-społecznego uczniowie 
  Katarzyna Wierdak 
Dagmara Danielczyk-

Słomian 

15. Diagnoza trudności wychowawczych uczniowie 
  Katarzyna Wierdak 
Dagmara Danielczyk-

Słomian 

16. Badanie poziomu rozwoju artykulacji dzieci w wieku 4-5 lat Dorota Kasycz-Bejnar 

17. Komputerowe przesiewowe badanie  
słuchu wg programu „Słyszę” 

dzieci klas „0” oraz z klas  
I-III szkół podstawowych 

Dorota Kasycz-Bejnar 

18. Komputerowe przesiewowe badanie  
wzroku wg programu „Widzę” 

dzieci klas „0” oraz z klas 
 I-III szkół podstawowych 

Dorota Kasycz-Bejnar 

21. 
Komputerowe przesiewowe badanie słuchu  

wg programu „Słyszę”  
i wzroku wg programu „Widzę”  

uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 

Dorota Kasycz-Bejnar 

22. Konsultacje indywidualne,  
postdiagnostyczne na terenie placówek 

rodzice 

Dorota Kasycz-Bejnar 
Katarzyna Wierdak 
Iwona Grabowiecka 

 

23. Badanie przesiewowe rozwoju poznawczego  
i emocjonalnego dzieci 

dzieci w wieku 5-6 lat Katarzyna Wierdak 

24. Diagnoza na potrzeby wydawania orzeczeń i 
opinii 

dzieci w wieku 
przedszkolnym  

i szkolnym 

Wszyscy pracownicy 
poradni 

 

 
Wspomaganie dzieci i młodzieży 

Lp. 
 

Temat 

 

Adresat Prowadzący 

1. Terapia logopedyczna dzieci i młodzież Dorota Kasycz-Bejnar 

2. Terapia pedagogiczna dzieci i młodzież 
Iwona Grabowiecka 

Barbara Rajter-Tybińska 

3. Terapia psychologiczna dzieci i młodzież 
Katarzyna Wierdak 

Dagmara Danielczyk-
Słomian 

4. 
Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju  

Dzieci objęte 
programem wczesnego 
wspomagania rozwoju 

Katarzyna Wierdak 
Dorota Kasycz-Bejnar 

Barbara Rajter-Tybińska 

5. 
Wspomaganie dzieci i młodzieży z 

trudnościami w nauce czytania i pisania 
dzieci i młodzież Barbara Rajter-Tybińska 
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6. 
Wspomaganie dzieci i młodzieży z ogólnymi 

trudnościami w nauce 
dzieci i młodzież Barbara Rajter-Tybińska 

5. Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi uczniowie Iwona Grabowiecka 

6. Treningi w czytaniu uczniowie Iwona Grabowiecka 

7. Ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej 
uczniowie szkół 
podstawowych 

Iwona Grabowiecka 

8. Treningi ortograficzne uczniowie Iwona Grabowiecka 

9. Ćwiczenia kaligraficzne i grafomotoryczne uczniowie Iwona Grabowiecka 

10. Ćwiczenia umiejętności arytmetycznych 
uczniowie kl. IV-VI 

szkół podstawowych 
Iwona Grabowiecka 

11. 
Wspomaganie rozwoju emocjonalno-

społecznego dziecka 
uczniowie 

Katarzyna Wierdak 
Dagmara Danielczyk-

Słomian 

12. 
Wspomaganie kompetencji wychowawczych 

rodziców 
rodzice 

Katarzyna Wierdak 
Dagmara Danielczyk-

Słomian 

13. Stymulowanie rozwoju poznawczego uczniowie 
Katarzyna Wierdak 

Dagmara Danielczyk-
Słomian 

14. Treningi EEG-Biofedback uczniowie 
Iwona Grabowiecka 

Dorota Kasycz-Bejnar 
Barbara Rajter-Tybińska 

 

 

 
Konsultacje 

 

Lp. 
 

Temat 

 

Adresat Prowadzący 

1. 
Konsultacje dla nauczycieli w sprawie 

uczniów; tworzenie IPET 
nauczyciele 

wszyscy pracownicy 
poradni 

2. 
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe/wybór 
kierunku kształcenia i zawodu; problemy 
zdrowotne dziecka 

rodzice Iwona Grabowiecka 

3. 
Instruktaż dla rodziców uczniów  

z trudnościami w nauce 
rodzice Iwona Grabowiecka 

4. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe 

uczniowie kl. VIII szkół 
podstawowych  

i szkół 
ponadpodstawowych 

Iwona Grabowiecka 

5. Wspieranie wychowawczej roli rodzica rodzice 
Katarzyna Wierdak 

Dagmara Danielczyk-
Słomian 

6. Poradnictwo logopedyczne nauczyciele i rodzice Dorota Kasycz-Bejnar 

7. 
Wsparcie merytoryczne pedagogów, 

psychologów i logopedów 

pedagodzy, 
psychologowie, 

logopedzi 

wszyscy pracownicy 
poradni 
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Warsztaty 

Lp. Temat Adresat Prowadzący 

1. 
„W jaki sposób dokonać wyboru kierunku 

dalszego kształcenia ” 
uczniowie kl. VIII Iwona Grabowiecka 

2. 
Warsztaty: „Szkoła dla Rodziców  

i Wychowawców” 
rodzice, nauczyciele, 

wychowawcy 

Krystyna Adaśko 

Dagmara Danielczyk-

Słomian 

Prelekcje 

Lp. 
 

Temat 

 

Adresat Prowadzący 

1. „Dojrzałość szkolna” rodzice dzieci z klas „0” Krystyna Adaśko 

2. „Specyficzne trudności w uczeniu  
się matematyki-dyskalkulia” 

rodzice uczniów kl. V 
szkół podstawowych 

Iwona Grabowiecka 

3. „Dzieci wysoko wrażliwe” 
rodzice uczniów  

szkół podstawowych 
Dagmara Danielczyk-

Słomian 

4. „Wspieramy dziecko w przejściu do II etapu 
edukacyjnego” 

rodzice uczniów kl. IV 
szkół podstawowych 

Dagmara Danielczyk-
Słomian 

5. „Rodzicielstwo bliskości” 
rodzice uczniów  

szkół podstawowych 
Dagmara Danielczyk-

Słomian 

6. 
„Wpływ zaburzenia słyszenia na zdolność 

opanowania przez dziecko wiadomości  
i umiejętności szkolnych” 

rodzice Dorota Kasycz-Bejnar 

7. „Zaburzenia rozwoju mowy u dziecka  
3- letniego” 

rodzice Dorota Kasycz-Bejnar 

8. „Zaburzenia rozwoju artykulacji u dziecka  
w wieku przedszkolnym” 

rodzice Dorota Kasycz-Bejnar 

8. „Co zrobić by dziecko mówiło poprawnie” rodzice Dorota Kasycz-Bejnar 

Współpraca ze szkołami i innymi placówkami 

 

Lp. 

 

Temat Adresat Prowadzący 

1. 
Współpraca ze szkołami i placówkami  

w rozpoznawaniu SPE 
nauczyciele wszyscy pracownicy 

2. 
Współpraca przy opracowywaniu 

i realizowaniu indywidualnych programów  
edukacyjno-terapeutycznych 

nauczyciele 
wszyscy pracownicy 

poradni 

3. 
Współpraca z placówkami oświatowymi  

w zakresie realizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

nauczyciele 
pedagodzy 

wychowawcy 

wszyscy pracownicy 
poradni 

4. Prowadzenie badań przesiewowych dzieci i młodzież 

Iwona Grabowiecka 
Dorota Kasycz-Bejnar 

Barbara Rajter-Tybińska 
Katarzyna Wierdak 
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SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

Sieci Adresat Prowadzący 

Sieć współpracy  
i samokształcenia 

psychologów, pedagogów i 
logopedów 

Psycholodzy, Pedagodzy i 
Logopedzi 

Miasta i Gminy Brzeg Dolny 

Dagmara Danielczyk-Słomian 
 Iwona Grabowiecka 

Dorota Kasycz-Bejnar 

 
 

PROGRAMY EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNO- PROFILAKTYCZNE  
realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Wołowie i w Brzegu Dolnym: 
 

1. Trening umiejętności wychowawczych: „Szkoła dla Rodziców  

i Wychowawców”. 

1. Program dla uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania, dysleksją, 

dysortografią i dyskalkulią „Ortografitti”. 

2. Platforma Badań Zmysłów - komputerowe badania przesiewowe- testy: 

„Mówię”, „Słyszę”, „Widzę”. 

3. Program zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV-VI z trudnościami  

w pisaniu. 

 


