
Ogólnopolska, akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli 
zarejestrowana w Ministerstwie Edukacji Narodowej

OFERTA KURSÓW, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW  
FILII NR 10 INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ”  

WE WŁOCŁAWKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW I DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:
 Szkolenie: Współpraca  Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi 

zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- zakres współdziałania, obowiązki  organu prowadzącego 
i dyrektora szkoły, uprawnienia związków zawodowych, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych, 
regulaminów, itp. 

Termin: wrzesień- październik 2017r., liczba godzin:8 , cena :150 zł od osoby (przerwa kawowa i obiadowa w cenie).

15. Zasady i metody kształcenia sprzyjające indywidualizacji pracy z uczniem.
Termin: marzec 2018r., liczba godzin: 4, cena: 40 zł od osoby.

16. Kurs kwalifikacyjny dla kierowników wycieczek szkolnych i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
Termin: podany po zebraniu grupy, liczba godzin: 7 , cena: 50 zł od osoby.

17. Szkolenie BHP dla nauczycieli i innych pracowników szkół oraz placówek oświatowych.
Termin: określony po zebraniu grupy, liczba godzin: 8, cena: 80 zł od osoby.

18. Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Termin: określony po zebraniu grupy, liczba godzin: 8, cena: 100 zł od osoby.

Polecamy  szkolenia realizowane przez Stowarzyszenie Budowania Postaw i Świadomości Finansowej
 

Około 50 przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli z zakresu:
 

- wypalenia zawodowego – jak płonąć i się nie wypalić?
- stres w pracy nauczyciela – jak sobie z nim radzić?
- techniki wywierania wpływu i ich praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela
- motywowanie przez komunikowanie – jak motywować uczniów bez nagród i kar
- kreowanie relacji: nauczyciel, rodzic, uczeń
- budowanie autorytetu i wizerunku nauczyciela
- motywowanie i wywieranie wpływu na siebie

 
Kontakt:  e-mail: biuro@sfin.biz.pl   

Tel. 501 161 245



Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę IDN „Solidarność” we Włocławku na bieżący rok szkolny 
2017/2018. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę prowadzącą, zajęcia organizowane na terenie danego miasta, gminy 
oraz atrakcyjne ceny. Szkolenia dla całych rad pedagogicznych przeprowadzamy w szkole/placówce. Organizujemy 
także szkolenia na życzenie - temat szkolenia podany przez szkołę/placówkę. 

Zgłoszenia można kierować drogą mailową na adres wjaran@wp.pl, podając tytuł wybranej formy, do dwóch 
tygodni przed jej rozpoczęciem. Szczegółowe informacje, w tym o wpłatach podamy zainteresowanym osobom/
szkołom po zgłoszeniu. Informacje są dostępne również na stronie internetowej: http://ipn.oswiata-solidarnosc.pl/ 

Serdecznie zapraszamy!                               Dyrektor Filii IDN „S” nr 10 - Wojciech Jaranowski tel. 603 090 888

OFERTA DLA NAUCZYCIELI, RAD PEDAGOGICZNYCH, PRACOWNIKÓW 
ADMINISTRACJI  I OBSŁUGI SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

1. Szkolenie: Prawo oświatowe: Karta Nauczyciela - prawa i obowiązki nauczyciela, inne ustawy oświatowe 
oraz rozporządzenia MEN przydatne w pracy nauczyciela.

Termin: wrzesień 2017r.,  liczba godzin: 5 , cena: 50 zł od osoby.

2.  Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych.
Termin: wrzesień 2017r., liczba godzin: 5, cena: 50 zł od osoby.

3. Szkolenie : Awans zawodowy nauczyciela: 
- cz. I – ogólna dla wszystkich uczestników
- cz. II – dla poszczególnych stopni  awansu zawodowego.

Termin: październik 2017r., marzec 2018r. , liczba godzin: każda część 4 godz., cena: każda część 40 zł
od osoby. (dla członków  NSZZ „S” 30 zł).

4. Szkolenie: Uprawnienia emerytalne nauczycieli oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Termin: październik 2017r., liczba godzin: 4 , cena: 60 zł od osoby.

5. Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą - we współpracy z uczelnią wyższą.
Termin: od października 2017r. do czerwca 2018r., liczba godzin: 210, cena: 1300 zł od osoby.
( dla członków NSZZ „S” 1000 zł).

6. Szkolenie: Ustawa -  Prawo oświatowe; Ustawa o systemie oświaty, Ustawa- Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe, uprawnienia Rady Pedagogicznej.

Termin: październik 2017r., liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.

7. Kurs komputerowy: Tworzenie prezentacji multimedialnych.
Termin: listopad 2017r., liczba godzin: 8, cena: 150 zł od osoby.

8. Kurs komputerowy: Tworzenie stron internetowych.
Termin: listopad 2017r., liczba godzin: 8, cena: 150 zł od osoby.

9. Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej.
Termin: listopad 2017r., luty 2018r., liczba godzin: 6, cena: 100 zł od osoby.

10. Szkolenie: Doświadczenia i eksperymenty naukowe w klasie- przykłady.
Termin: grudzień 2017r., liczba godzin: 6, cena : 60 zł od osoby.

11. Warsztaty: Aktywizujące metody pracy z uczniem- objaśnienia i przykłady.
Termin: styczeń 2018r., liczba godzin: 4, cena: 40 zł od osoby.

12. Szkolenie: Rozpoznawanie współczesnych uzależnień wśród dzieci i młodzieży i zapobieganie im.
Termin: styczeń 2018r. , liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.

13. Szkolenie: Zastosowanie wybranych metod diagnozy pedagogicznej i psychologicznej w rozpoznawaniu 
problemów edukacyjnych i wychowawczych z uczniem.

Termin: luty 2018r., liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.

14. Szkolenie: Tworzenie autorskich programów nauczania.
Termin: luty 2018r., liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.


