
 

 

  
 

Forma: Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia  

Liczba godzin: 240  

Program: Ramowy Program MEN, Warszawa, 2001r. 

Adresaci: Kurs jest skierowany do czynnych zawodowo nauczycieli wychowania 

przedszkolnego (lub osób z uprawnieniami do zajmowania stanowiska nauczyciela                            

w przedszkolach)  oraz edukacji wczesnoszkolnej, posiadających minimum 2-letnie 

doświadczenie zawodowe, którzy uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego                             

z języka obcego na poziomie średniozaawansowanym lub mających podstawową znajomość 

języka angielskiego (poziom B2), potwierdzoną jednym z certyfikatów wymienionych                          

w załączniku do Rozporządzenia MEN z dn. 12.03.2009r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207). 

Cel: Wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje metodyczne niezbędne do 

prowadzenia zajęć językowych z dziećmi. 

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa 1, 59-

100 Polkowice 

Zajęcia będą się odbywać w systemie sobotnio-niedzielnym. 
Kierownik kursu: Renata Czapczyńska  

Kadra: Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie oraz z wykorzystaniem platformy edukacyjnej 
przez wysoko wykwalifikowaną kadrę – konsultantów i metodyków nauczania języków 
obcych. 
Ramowy rozkład:  

Blok tematyczny Razem Uwagi 

Metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym 70 egzamin  

Praktyki 60 

Doskonalenie znajomości języka obcego 80 

Praca własna 30 

 

Cena kursu: 1800 zł / osoba (cena może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników) 

Nabór: do końca września 2016r. 

Płatne: 1 rata do końca listopada 2016r. 

              2 rata do końca marca 2017r. 

Termin: październik / listopad 2016r. 

Uwaga: po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we 

Wrocławiu 

Wymagane dokumenty: 
1. Kopia dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich. 
2. Kopia świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego w stopniu co 

najmniej podstawowym (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia MEN z dnia 
12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1207). 

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu 
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Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego  



 

 

4. Zaświadczenie o minimum 2-letniej praktyce zawodowej.  
5. CV 

Wypełnione zgłoszenia prosimy składać osobiście, przesłać pocztą, elektronicznie na adres: 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice  
tel. 76 746 15 70 fax. 76 746 15 71 
podm@polkowice.edu.pl  
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