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Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018 

VIII. KURSY KWALIFIKACYJNE 

Numer 

formy 
Temat / Działanie Adresaci Termin realizacji 

Liczba godzin 

/ Cena 
Kierownik kursu 

VIII-1 
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania 
oświatą 

 dyrektorzy, wicedyrektorzy 
przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, placówek 
oświatowych 

 nauczyciele spełniający wymogi 
kwalifikacyjne zawarte 
w rozporządzeniu MEN z dnia 27 
października 2009 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w 
poszczególnych typach 
publicznych szkół i rodzajach 
publicznych placówek (Dz.U. 2009 
nr 184 poz. 1436, z późniejszymi 
zmianami) 

po dokonaniu naboru 220/1600 zł 
Józef Paszuk 

 

VIII-2 
Kurs kwalifikacyjny w zakresie 
przygotowania pedagogicznego dla 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu Po dokonaniu naboru 150/1000 zł  Ewa Wierczuk 



 

IX. KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 

Numer 

formy 
Temat / Działanie Adresaci 

Termin 

realizacji 

Liczba godzin 

/ Cena 
Kierownik 

kursu 

IX-1 
Przygotowanie nauczycieli do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Nauczyciele Po dokonaniu naboru 30/500 zł  E. Wierczuk 

IX-2 
Kurs pedagogiczny dla Instruktorów 
Praktycznej Nauki Zawodu. 

Pracodawcy i pracownicy 
prowadzący zajęcia 
praktyczne/praktyki  
zawodowe z uczniami 

Po dokonaniu naboru 80/600 zł  E. Wierczuk 

IX-3 Kurs na kierownika wypoczynku. 

Nauczyciele / Inni zainteresowani, 
posiadający minimum trzyletnie 
doświadczenie w wykonywaniu 
zadań dydaktyczno-wychowawczych 
lub opiekuńczo-wychowawczych 

Po dokonaniu naboru 10/80 zł J. Rogowski 

IX-4 Kurs na wychowawcę wypoczynku. 
Zainteresowani, wymagane 
minimum wykształcenie średnie 

Po dokonaniu naboru 36/160 zł J. Rogowski 

 

VIII-3 
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki 
nauczania języka angielskiego w okresie 
wczesnoszkolnym. 

Dla nauczycieli czynnych zawodowo 
posiadających kwalifikacje do pracy 
na pierwszym etapie edukacyjnym 
(przedszkole i klasy I-III) 

Po dokonaniu naboru 240/1700 zł Elżbieta Szymborska 

VIII-4 
Kurs kwalifikacyjny z zakresu 
przygotowania pedagogicznego do 
nauczania języka obcego. 

Dla nauczycieli czynnych zawodowo 
posiadających kwalifikacje do 
nauczania języka obcego według 
warunków określonych w Dzienniku 
Ustaw z 2013 r. poz. 757) § 11. 1. 

Po dokonaniu naboru 160/1800 zł Agnieszka Spikert 


