
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej w roku szkolnym 2019/2020 
 

Forma Tematyka Adresat Termin realizacji 
Ilość 

godz. 

Miejsce 

 realizacji 
Prowadzący 

Konsultacje 

indywidualne  

 

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY W ZAKRESIE MEDIACJI SZKOLNYCH  

I PRACOWNICZYCH 

We współpracy z Ośrodkiem Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej  

w Pabianicach 

Cel: 

 Polubowne rozwiązywanie wszelkich sporów/konfliktów pomiędzy 

nauczycielami, nauczycielami i rodzicami, nauczycielami a dyrektorem szkoły 

lub pomiędzy dyrektorem a pracownikami niepedagogicznymi. 

Treści: 

 Mediacja dobrowolna, poufna i odformalizowana metoda rozwiązywania 

sporów, będąca rozmową i spotkaniem stron w obecności bezstronnej i 

neutralnej osoby trzeciej. Jest bezpieczna i przyjazna dla stron, pozwala na 

poprawę relacji w przyszłości i trwałe zakończenie konfliktu. Zamierza do 

zawarcia porozumienia typu „wygrany – wygrany”, nie pozbawia stron 

odpowiedzialności za konflikt i jego rozwiązanie 

 Zapewniamy o przestrzeganiu zasady dobrowolności, poufności, bezstronności 

oraz neutralności mediacji 

Nauczyciele, 

dyrektorzy szkół 

i placówek 

oświatowych, 

pracownicy 

niepedagogiczni 

 

Cały rok szkolny 

każdorazowo do 

ustalenia  

z mediatorem 

 

1-2h 

 

PODNiDM 

Pabianice 

 

dr Barbara 

Olszewska 

 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego 

2. Awans zawodowy nauczyciela 

3. Budowanie i modyfikowanie programów wychowawczo – profilaktycznych 

4. Ocena pracy nauczyciela. Ocena pracy dyrektora szkoły 

5. Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacją zadań statutowych przez nauczycieli 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy  czwartek  

godz.  

13.00-14.30 

oraz po 

uzgodnieniu 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Małgorzata 

Biegajło 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach 

 
Pabianice 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, 503 734 405, fax: (42) 215-04-31, 
e-mail: podn@podn-pabianice.pl,   www.podn-pabianice.pl  

 

http://www.podn-pabianice.pl/


6. Inne (według potrzeb) tel. 42 215 42 42   

537 737 977 lub 

mbiegajlo@podn-

pabianice.pl 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Wspieranie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców 

2. Planowanie i organizowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych w 

szkole 

(profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych) 

3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie i w szkole 

4. Komunikacja interpersonalna rodzic – nauczyciel, uczeń – nauczyciel 

5. Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich  
i patriotycznych uczniów szkoły podstawowej. 

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 

 

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  

 Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klas młodszych szkoły 

podstawowej.  

 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 zorganizować efektywną współpracę z rodzicami- tworzenie inspirujących form 

w zakresie planu współpracy.  

 Edukacja matematyczna w przedszkolu 

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Każdy wtorek  

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   

Konsultacje 

indywidualne 

1. Wykorzystanie platformy elearningowej oraz multimediów w pracy dydaktycznej  

i doskonaleniu zawodowym nauczyciela  

2. Rozwijanie kreatywności i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne  

i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole 

ponadpodstawowej. 

3. Inne (według potrzeb) 
 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42  

lub 

zkaniewski@podn

-pabianice.pl  

2h PODNiDM 

Pabianice 
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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  

 Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym 

 Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach 

szkolnictwa branżowego. 

 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 

 

Konsultacje 

indywidualne 
 Dokumentowanie procesu edukacyjno-wychowawczego ucznia z 

niepełnosprawnością intelektualną 

 Dostosowanie wymagań do zdiagnozowanych potrzeb uczniów 

 Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela 

 Wprowadzanie młodych nauczycieli do zawodu poprzez instruktarz i konsultacje 

 IPET – funkcja edukacyjna i terapeutyczna 

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

 Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

bbulzacka@podn-

pabianice.pl  

  2h ZSS nr 5 

Pabianice  

 

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 

malgorzatagmosin

ska@gmail.com  

2h PM nr 15 

oddział w SP 

nr 16 w 

Pabianicach 

 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Prowadzenie lekcji otwartych i hospitowanych w edukacji wczesnoszkolnej  

2. Tworzenie scenariuszy lekcji z zastosowaniem multimediów oraz ciekawych 

metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej  

3. Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów 

4. Indywidualizacja w nauczaniu 

5. Metody i formy pracy z małym dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej  

6. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani 

dyrektorzy 

i nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

aldonabieganska

@wp.pl 

2h SP w 

Dobroniu 

 

Konsultacje 

indywidualne 

1. TIk w edukacji – pomysły na edukacje wczesnoszkolną z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii  

2. Scratch – jak go wykorzystać w różnych edukacjach kl I-III 

3. Kodowanie- pomysły na zajęcia 

4. Jak wykorzystać generatory w pracy nauczyciela 

5. Cassdojo w domu i szkole - pozytywne ocenianie i nietypowe prace domowe 

7. Tworzenie scenariuszy lekcji z zastosowaniem multimediów oraz ciekawych 

metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej  

Nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkol-

nej 

 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

 

 

2h PODNiDM 

Pabianice 
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Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole podstawowej  

i ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela języka polskiego  do prowadzenia lekcji otwartych  

i hospitowanych 

3. Modyfikacja programów nauczania z języka polskiego. 

4. Analiza i interpretacja egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie szkoły 

podstawowej. 

5. Jak przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty? 

6. TIK w nauczaniu języka polskiego. 

7. Zajęcia terapii pedagogicznej w szkole podstawowej. 

8. Wolontariat w szkole podstawowej. 

9. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani  

nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

  

2h SP nr 17 w 

Pabianicach 

 

Konsultacje 

indywidualne 
 Nowa podstawa programowa z języka niemieckiego w szkole podstawowej  

i ponadpodstawowej 

 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 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

886 198 436 lub 

jwlazlak@pod-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Joanna 

Streit-

Wlaźlak 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole podstawowej i 

ponadpodstawowej 
2. Przygotowanie nauczyciela matematyki do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych 

3. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

 

Zainteresowani  

 nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42 

lub 

podn@podn-

pabianice.pl 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Nauczyciel 

konsultant 

ŁCDNiKP 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa biologii i wychowania do życia w rodzinie w 

szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela  biologii do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych. 

3. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani  

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 
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Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z chemii w szkole podstawowej i 

ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela chemii do prowadzenia lekcji otwartych i hospitowanych. 

3. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

 

Zainteresowani  

 nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

bstaszewska@pod

n-pabianice.pl  

2h SP nr 2 w 

Pabianicach 

 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z fizyki w szkole podstawowej i 

ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela fizyki do prowadzenia lekcji otwartych i hospitowanych 

3. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

 

Zainteresowani  

nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

podn@podn-

pabianice.pl  

2h PODNiDM 

Pabianice 

Nauczyciel 

konsultant 

ŁCDNiKP 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Nowa podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej i 

ponadpodstawowej 

2. Przygotowanie nauczyciela geografii do prowadzenia lekcji otwartych i 

hospitowanych 

3. Nowy egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

 

Zainteresowani  

nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42   

lub 

podn@podn-

pabianice.pl  

2h PODNiDM 

Pabianice 

Nauczyciel 

konsultant 

ŁCDNiKP 

Konsultacje 

indywidualne 

1. Opracowanie planu rozwoju na każdy stopień awansu zawodowego 

2. Sporządzanie sprawozdania ze stażu wszystkich stopni awansu zawodowego 

3. Konstruowane opisu i analizy działań nauczyciela mianowanego, ubiegającego się  

o stopień dyplomowanego 

4. Dokumentowanie realizacji stażu nauczycieli wszystkich stopni awansu 

zawodowego 

5. Budowanie „teczki” awansujących nauczycieli  

6. Przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i 

kontraktowego 

7. Przygotowanie do egzaminu nauczyciela stażysty i kontraktowego.  

8. Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej nauczyciela mianowanego 

9. Rola i zadania opiekuna stażu 

10. Inne (według potrzeb) 

Zainteresowani  

 nauczyciele 

Po uzgodnieniu 

tel. 42 215 42 42 

lub 

podn@podn-

pabianice.pl 

  

 

2h PODNiDM 

Pabianice 

Prof. Teresa 

Janicka- 

Panek 
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