
 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej  

 
Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa biologii i wychowania do życia w 

rodzinie w szkole ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela  biologii do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych 

3. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy wtorek  

godz.  

14.00-15.30 

oraz po uzgodnieniu: 

tel. 42 215 42 42   

537 737 977 lub 

mbiegajlo@podn-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Małgorzata 

Biegajło 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego 

2. Budowanie i modyfikowanie programów wychowawczo – 

profilaktycznych 

3. Ocena pracy nauczyciela. Ocena pracy dyrektora szkoły 

4. Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacją zadań statutowych 

przez nauczycieli.  

5. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy  czwartek  

godz.  

13.00-14.30 

oraz po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

537 737 977 lub 

mbiegajlo@podn-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Małgorzata 

Biegajło 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa historii i wiedzy o społeczeństwie  

2. Metody aktywizujące na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie  

3. Przygotowanie nauczyciela  historii do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych 

4. Przygotowanie nauczyciela  wiedzy o społeczeństwie  do prowadzenia 

lekcji otwartych  i hospitowanych 

5. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy środa 

godz.  

14.00-15.30 

oraz po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

600 812 216 lub 

ederecka@podn-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa Derecka 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Tworzenie wewnątrzszkolnych  aktów prawnych 

2. Ocena pracy nauczyciela, dyrektora i pracownika niepedagogicznego  

3. Zmiany kadrowe w przepisach nowego  prawa oświatowego i prawa 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy czwartek 

godz.  

15.00-16.30 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Ewa Derecka 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach 

 
Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 
215-04-31, e-mail: podn@podn-pabianice.pl,   www.podn-pabianice.pl  
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pracy 

4. Szkoła, placówka oświatowa w systemie samorządowym 

5. Szkolna dokumentacja pedagogiczna, organizacyjna, kadrowa 

6. System nadzoru, ewaluacji, monitoringu, kontroli w szkole 

7. Jak właściwe gospodarować Zakładowym Funduszem Świadczeń 

Socjalnych 

8. Coaching,  szansą na planowanie rozwoju osobistego i zawodowy 

9. Inne (według potrzeb) 

oraz po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

600 812 216 lub 

ederecka@podn-

pabianice.pl 

Konsultacje 

indywidualne 
 Nowa podstawa programowa z języka niemieckiego 

 Wykorzystanie gier planszowych oraz zasobów portali internetowych 

na lekcjach języka obcego 

 Przygotowanie nauczyciela  języka niemieckiego do prowadzenia 

lekcji otwartych i hospitowanych 

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każda środa godz. 

16.00 – 17.30 

oraz po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

886 198 436 lub 

jwlazlak@pod-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit-

Wlaźlak 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Wspieranie kompetencji wychowawczych nauczycieli i 

wychowawców 

2. Planowanie i organizowanie działań wychowawczych oraz 

profilaktycznych w szkole 

3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie i w szkole 

4. Komunikacja interpersonalna rodzic – nauczyciel, uczeń – nauczyciel 

5. Kształtowanie postaw społecznych w szkole 

6. Interwencja kryzysowa, techniki mediacyjne 

7. Wsparcie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie 

8. Przygotowanie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców. 

9. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

 

Każda środa godz. 

16.00 – 17.30 

oraz po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

886 198 436 lub 

jwlazlak@pod-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna Streit-

Wlaźlak 

Konsultacje 

indywidualne 
 Konstruowanie planów miesięcznych w pracy młodego wychowawcy  

 Organizacja pracy nauczyciela przedszkola w kontekście usprawnienia 

zaburzonych funkcji  

 Jak przygotować inspirujące zajęcia pokazowe w przedszkolu  

 Kreowanie wydarzeń do własnego planu rozwoju zawodowego  

 Jak przygotować się do hospitacji – współtworzenie scenariusza na 

zajęcie hospitowane  

 Jak dobrze spełniać rolę opiekuna stażu  

 Jak zorganizować efektywną współpracę z rodzicami  

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy poniedziałek   

godz. 14.30 – 16.00 

oraz po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

511 832 014 lub 

dtomecka@podn-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Dorota Lauer – 

Tomecka   
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Konsultacje 

indywidualne 

1. Wykorzystanie platformy elearningowej oraz multimediów w pracy 

dydaktycznej  

i doskonaleniu zawodowym nauczyciela  

2. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42  lub 

zkaniewski@podn-

pabianice.pl  

2h PODNiDM 

Pabianice 

Zdzisław 

Kaniewski 

Konsultacje 

indywidualne 
 Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych 

do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego  

 Konsultacje i opiniowanie programów doradztwa zawodowego do 

szkoły podstawowej i ponadpodstawowej  

 Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące doradztwa 

zawodowego  

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

akulpinska-

gorska@podn-

pabianice.pl  

2h ZS nr 3 w 

Pabianicach 

Agnieszka 

Kulpińska – 

Górska 

Konsultacje 

indywidualne 
 Dokumentowanie procesu edukacyjno-wychowawczego ucznia z 

niepełnosprawnością intelektualną 

 Praca z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnodostępnej 

 Nauczanie indywidualne, sytuacje niekonwencjonalne, które pojawiają 

się w związku z nauczaniem 

 IPET – funkcja edukacyjna i terapeutyczna 

 Edukacja włączająca  

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

bbulzacka@podn-

pabianice.pl  

  2h ZSS nr 5 

Pabianice  

Bożena 

Bulzacka  

Konsultacje 

indywidualne 

1. Opracowywanie scenariuszy, prowadzenie zajęć koleżeńskich i 

hospitowanych  

2. Awans zawodowy nauczyciela edukacji przedszkolnej 

3. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

malgorzatagmosinska

@ gmail.com  

2h PM nr 15 

oddział w SP 

nr 16 w 

Pabianicach 

Małgorzata 

Gmosińska  

Konsultacje 

indywidualne 
 Prowadzenie lekcji otwartych i hospitowanych w edukacji 

wczesnoszkolnej  

 Tworzenie scenariuszy lekcji z zastosowaniem multimediów oraz 

ciekawych metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej  

 Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów 

 Indywidualizacja w nauczaniu 

 Metody i formy pracy z małym dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej  

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

aldonabieganska@ 

wp.pl 

2h SP w 

Dobroniu 

Aldona 

Biegańska  

Konsultacje 

indywidualne 
 Modyfikacja programów nauczania  

 Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

 Nowa podstawa programowa języka polskiego w szkole 

ponadpodstawowej  

 Przygotowanie nauczyciela języka polskiego do prowadzenia lekcji 

  Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

asniegucki@podn-

pabianice.pl  

2h SP nr 1                        

w 

Konstantyno

wie 

Łódzkim 

Artur Śniegucki  
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otwartych i hospitowanych 

 Inne (według potrzeb) 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole 

ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela języka polskiego  do prowadzenia lekcji 

otwartych i hospitowanych 

3. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

bjedrzejczyk@podn-

pabianice.pl  

2h SP nr 1 w 

Pabianicach 

Beata 

Jędrzejczyk 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z języka angielskiego w  szkole 

ponadpodstawowej. 

2. Przygotowanie nauczyciela języka angielskiego do prowadzenia lekcji 

otwartych i hospitowanych 

3. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

4. Metody aktywizujące. 

5. Zajęcia pozalekcyjne  - jak prowadzić? 

6. Gry i zabawy językowe 

7. TIK w nauczaniu języka angielskiego  

8. Inne (według potrzeb) 

 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

asubczynska@podn-

pabianice.pl  

2h PODNiDM 

Pabianice 

Agata 

Subczyńska 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z języka angielskiego w szkole 

ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela języka angielskiego do prowadzenia lekcji 

otwartych i hospitowanych 

3. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

4. Ocena pracy nauczyciela języka angielskiego  – nowe kryteria w 

praktyce  

5. Nowe kryteria pracy nauczyciela języka angielskiego – przygotowanie 

scenariusza   zajęć otwartych do wybranej tematyki  

6. Inne (według potrzeb) 
 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42 

 lub 

wrozycka-

spionek@podn-

pabianice.pl  

 

2h SP nr 15 w 

Pabianicach 

Wioletta 

Różycka-

Śpionek 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole 

ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela matematyki do prowadzenia lekcji 

otwartych i hospitowanych 

3. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Doradca 

metodyczny 

matematyki  
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Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z chemii w szkole ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela chemii do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych. 

3. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

II półrocze po 

uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

bstaszewska@podn-

pabianice.pl  

2h SP nr 2 w 

Pabianicach 

Barbara 

Staszewska 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z fizyki w szkole ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela fizyki do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych 

3. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

podn@podn-

pabianice.pl  

2h PODNiDM 

Pabianice 

 

Konsultacje 

indywidualne 
 Opracowanie planu rozwoju na każdy stopień awansu zawodowego 

 Sporządzanie sprawozdania ze stażu wszystkich stopni awansu 

zawodowego 

 Konstruowane opisu i analizy działań nauczyciela mianowanego, 

ubiegającego się o stopień dyplomowanego 

 Dokumentowanie realizacji stażu nauczycieli wszystkich stopni 

awansu zawodowego 

 Budowanie „teczki” awansujących nauczycieli  

 Przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela stażysty 

 i kontraktowego 

 Przygotowanie do egzaminu nauczyciela stażysty i kontraktowego.  

 Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela 

mianowanego 

 Rola i zadania opiekuna stażu 

 Procedura organizacji wycieczki szkolnej 

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42 

 lub  

zszmidt@podn-

pabianice.pl  

 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Zofia Szmidt  
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