
 

 

Szanowni Państwo,  

informujemy uczestników szkoleń dokonujących opłat za szkolenia, w formie gotówkowej lub przelewem, iż do wystawienia faktury VAT 

należy podać informację dotyczącą nabywcy z numerem NIP i odbiorcy faktury. 

Ponadto prosimy poinformować o tym w momencie dokonywania wpłaty (gotówka lub przelew), ponieważ wystawienie faktury w związku 

z centralizacją VAT-u, jest możliwe wyłącznie w miesiącu, w którym dokonano wpłaty. 

Dziękujemy i zapraszamy na szkolenia. 

GRUDZIEŃ 2021 

TEMAT Rodzaj szkolenia 
Kierownik 

formy 

Nr 

formy 

z oferty 

Termin 

realizacji 
Miejsce szkolenia Koszt  

„TIK na lekcji religii – 

wykorzystanie aplikacji 

LearningApps” 

 

Warsztaty 
metodyczne 

Renata Stępniak 135 

1 grudnia 2021 
roku, 
godz.1500

 

CRE WŁ w 

Skierniewicach- 

Biblioteka 

Pedagogiczna  

Nieodpłatnie 

„Mój system wartości” 

Warsztaty 

metodyczne 

blended 

Dorota Klucznik 10 

1-15 grudnia 

2021 roku, 

godz. 1600
 

Zespół Szkół Nr 3 w 

Skierniewicach, 

/Platforma Moodle 

WODN w 

Skierniewicach 

30 zł 

„Metodyka układania  

i rozwiązywania zadań 

arytmetycznych na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej”  

Seminarium e-

learning na 

platformie Moodle 

Maria Biernat 27 
1 – 15 grudnia 

2021 roku 

Platforma Moodle 

WODN w 

Skierniewicach 

Nieodpłatnie 



 

 

„Motoryka duża. Ruch to 

podstawa i dobra zabawa, czyli 

ruszam się i uczę” 

Warsztaty 

metodyczne e-

learning na 

platformie Moodle 

Beata Krokocka 28 

1 – 17 grudnia 

2021 roku, 

godz. 1500 

Platforma Moodle 

WODN w 

Skierniewicach 

30 zł 

„OK zeszyt – ocena kształtująca  

w pracy z uczniem” 

 

Warsztaty 

metodyczne 

ks. dr Roman 

Sękalski 
136 

2 grudnia 2021 

roku,  

godz. 1400 

Budynek Dziekanii 

(Dom Biskupa) w 

Łowiczu, ul. Stary 

Rynek 24/30C 

45 zł 

„Uzyskanie stopnia nauczyciela 

dyplomowanego” 

Warsztaty 

metodyczne 

blended b-learning 

Elżbieta Masny 11 
6 – 17 grudnia 

2021 roku 

Platforma MS Teams, 

lub spotkanie 

stacjonarne w WODN 

w Skierniewicach/ 

Platforma Moodle 

WODN w 

Skierniewicach 

30 zł 

„Rola motywacji w nauczaniu 

języków obcych” 

Konsultacja 

zbiorowa 
Anna Kędziora 84 

7 grudnia 2021 

roku  

godz. 1500 

Platforma MS Teams Nieodpłatnie 

„Karty pracy, kserówki a/czy 

kreatywność nauczyciela i dziecka 

w  wychowaniu przedszkolnym 

kontra szansa na uwzględnienie  

w procesie edukacyjnym 

indywidualnych potrzeb  

i możliwości ucznia” 

Warsztaty 

metodyczne  
Anna Garstka 26 

8 grudnia 2021 

roku,  

godz. 1500
 

WODN w 

Skierniewicach, ul. 

Batorego 64D 

Nieodpłatnie 

„Egzamin maturalny z matematyki 

w formule 2023. Nowe typy zadań 

maturalnych w przygotowywaniu 

uczniów do matury zgodnie  

Seminarium 
Justyna 

Biernacka 
69 

8 grudnia 2021 

roku, godz. 15 

00 

WODN 

w  Skierniewicach, ul. 

Batorego 64D 

Nieodpłatnie 



 

 

z formułą egzaminu od 2023 roku. 

Poziom podstawowy” 

 

„Lekcja odwrócona” Lekcja otwarta 

Alicja 

Wachnianin-

Męcina 

52 
grudzień 2021 

roku 

Liceum Ogólnokształcące 

im.  B.  Prusa w 

Skierniewicach 

nieodpłatnie 

„Akademia Młodego Nauczyciela. 

Wykorzystanie metody projektu w 

codziennych działaniach 

edukacyjnych w przedszkolu 

 i w klasach 1-3” 

Konsultacje 

zbiorowe 

webinarium 

Anna Macioszek 148 

grudzień 2021 

roku, godz. 

1600
 

Platforma MS Teams 

CRE WŁ WODN w 

Skierniewicach 

nieodpłatnie 

„Zabawy matematyczne w klasie 

II” 
Zajęcia otwarte Maria Biernat 29 

grudzień 2021 

roku 

Szkoła Podstawowa 

nr 9 

w  Skierniewicach 

nieodpłatnie 

„Awans zawodowy – zadania 

dyrektora” 

Konsultacje 

zbiorowe  
Elżbieta Masny  17 

w zależności 

od potrzeb 

w zależności od 

potrzeb 
nieodpłatnie 

Zapraszamy do: 

 Współpracy w ramach kompleksowego wspomagania szkoły/placówki oświatowej – oferujemy bezpłatny warsztat diagnostyczny, 

w  czasie którego ustalimy formy doskonalenia dla nauczycieli; 

 Korzystania z oferty szkoleń rad pedagogicznych na interesujące Państwa tematy; 

 Współpracy w sieciach współpracy i samokształcenia (wykaz tematyczny sieci na stronie WWW.) 

 


