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OFERTA SZKOLENIOWA 
PUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  

wchodzącego w skład zespołu placówek pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego                                                  

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  

na rok szkolny 2022/2023 
Akredytacja: Decyzja nr 31/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 sierpnia 2020 roku na podstawie art.184 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2020r. poz.910) i §9 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018r. w  sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z  2018r. poz. 2029) 

oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.) 

 

Strategiczne cele działania Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach w roku szkolnym 2022/2023 wynikają z:  

I. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) ustalonych przez Ministra Edukacji i Nauki 

następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: 

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 
odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia 
się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 
nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 
6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 
7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach 

edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach 
społecznościowych.  

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem 
pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
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II. Zmian w systemie oświaty, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, badań edukacyjnych: 

1. Edukacja włączająca. 

2. Ocena funkcjonalna dzieci i młodzieży.  

3. Efektywność pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

 

III. Strategii rozwoju i koncepcji pracy placówki: 

 

1. Utrzymanie standardu jakości świadczonych usług przez placówkę doskonalenia nauczycieli. 

2. Promowanie modelu pracy opartego na kompleksowości i interdyscyplinarności wsparcia rozumianego jako proces. 

3. Skuteczny proces kształcenia i wychowania, wysokie kompetencje nauczycieli. 

4. Wspomaganie pracy dyrektorów przedszkoli i szkół, promowanie przywództwa edukacyjnego. 

5. Stała i kompleksowa współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Polkowicach, celem specjalistycznego wsparcia kompetencji nauczycieli oraz wzrostu 

efektywności pracy z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wdrażanie planowanych zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

edukacji włączającej oraz oceny funkcjonalnej dzieci i młodzieży.  

 

IV. Diagnozy potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego w powiecie polkowickim oraz wniosków nadzoru pedagogicznego dyrektora: 

 

1. Efektywność edukacji i działań wychowawczo-profilaktycznych w odniesieniu do każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego w szkole/ przedszkolu 

ogólnodostępnym oraz skuteczne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.  

2. Indywidualizacja pracy - podejście do nauczania i uczenia się z uwzględnieniem różnych możliwości uczniów w ramach tej samej klasy.  

3. Opieka nad dyrektorami szkół i placówek (pierwszy drugi rok pełnienia funkcji) w zakresie zarządzania oświatą oraz nauczycielami rozpoczynającymi pracę zawodową. 
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BEZPŁATNA OFERTA DORADZTWA METODYCZNEGO 

Realizacja zadań, poprzez: wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w  rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu 

i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, opracowywaniu, doborze i adaptacji 

programów nauczania, podejmowaniu działań innowacyjnych, udzielanie indywidualnych konsultacji, prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz 

zajęć warsztatowych, organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli. 

 

Zespół doradców metodycznych: 

 

Imię i nazwisko  Obszar powierzenia zadań przez 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  

Rejon wg dolnośląskiej sieci 
doradców metodycznych  
 

Kontakt / godziny konsultacji  

Dorota Szmidt  JĘZYK POLSKI  polkowicki, jaworski, legnicki, 
lubiński 

d.szmidt@polkowice.edu.pl  
środa godz. 10.30-15.30 
czwartek 16.00-18.00 
 
środa godz.13.30-15.30  
konsultacje na terenie Ośrodka 

telefon: 767461570 wew. 73 

BIBLIOTEKI SZKOLNE województwo dolnośląskie 

Adriana Ciupka  INFORMATYKA  polkowicki, głogowski, Legnica, 
legnicki, lubiński, 

a.ciupka@polkowice.edu.pl 
wtorek godz. 15.00- 18.30 
 

poniedziałek godz. 15.30- 17.00 
konsultacje na terenie Ośrodka 

telefon: 767461570 wew. 73  

Dorota Maksymczak  WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE polkowicki , bolesławiecki, lwówecki, 
lubański, zgorzelecki 
 
 

d.maksymczak@polkowice.edu.pl 
wtorek godz. 15.00-18.00 
środa godz. 10.00-16.00 
 
środa godz.14.00-16.00 
konsultacje na terenie Ośrodka 

telefon: 767461570 wew. 73 
 
 

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ                 
I ETNICZNEJ 

województwo dolnośląskie 

mailto:d.szmidt@polkowice.edu.pl
mailto:a.ciupka@polkowice.edu.pl
mailto:d.maksymczak@polkowice.edu.pl
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Justyna Marszałek  SZKOLNICTWO SPECJALNE  polkowicki, bolesławiecki, lubański, 
lubiński,  lwówecki, zgorzelecki 

j.marszalek@polkowice.edu.pl 
środa godz. 13.00-18.00 
 
środa godz.16.00-18.00 
konsultacje na terenie Ośrodka 

telefon: 767461570 wew. 73 

Wiesław Ksenycz  JĘZYKI OBCE  polkowicki, głogowski, jaworski, 
kamiennogórski, lubiński, legnicki,  
Legnica,  milicki, oleśnicki, trzebnicki, 
górowski, średzki, Wrocław, 
wołowski 

w.ksenycz@polkowice.edu.pl 
środa godz. 8.00-15.00 

 
czwartek 14.00-16.00 
konsultacje na terenie Ośrodka 

telefon: 767461570 wew. 73 

Grzegorz Kochman HISTORIA  polkowicki, głogowski, górowski, 
lubiński, dzierżoniowski, kłodzki,  
Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki 

g.kochman@polkowice.edu.pl 
wtorek godz. 15.30-18.30 
środa godz. 07.30-13.30 
 
11.30-13.30 
konsultacje na terenie Ośrodka 

telefon: 767461570 wew. 73 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE  polkowicki,  bolesławiecki, 
głogowski,Jelenia Góra, karkonoski,  
lubiński, lwówecki,  karkonoski 
Legnica, legnicki, jaworski, lubański, 
świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, 
zgorzelecki, złotoryjski 

Krystyna Bajon  PLASTYKA  województwo dolnośląskie  k.bajon@polkowice.edu.pl 
środa godz. 10.00-17.00 
 
czwartek 16.00-18.00 
konsultacje na terenie Ośrodka 

telefon: 767461570 wew. 73 

Agnieszka Sypko  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  lubiński, polkowicki a.sypko@polkowice.edu.pl 
środa godz. 11.00-16.00 

 
środa godz.14.00-16.00 
konsultacje na terenie Ośrodka 

telefon: 767461570 wew. 73 

 

mailto:j.marszalek@polkowice.edu.pl
mailto:w.ksenycz@polkowice.edu.pl
mailto:g.kochman@polkowice.edu.pl
mailto:k.bajon@polkowice.edu.pl
mailto:a.sypko@polkowice.edu.pl
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OFERTA WARSZTATÓW METODYCZNYCH, KONFERENCJI, SEMINARIUM  

 
KOD 

 

 
FORMA 

 

 
TEMAT 

 
ADRESACI 

 
 

 
PROWADZĄCY 

 
TERMIN I MIEJSCE 

REALIZACJI 

DM.1.22.23  Webinarium 
 

IPET - dokumentacja dziecka                                    
z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. 

zainteresowani 
nauczyciele 

Justyna Marszałek 12.09.2022 godz. 16.00 
aplikacja TEAMS 
 

DM.2.22.23  Webinarium 
 

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa                       
w szkołach podstawowych                                              
i ponadpodstawowych od września 2022r. 
                           

nauczyciele przedmiotu 
EDB 

Grzegorz Kochman 20.09.2022 godz. 16.00 
aplikacja TEAMS 

DM.3.22.23  Konferencja 
metodyczna 

Prawda, dobro, piękno – kształtowanie 
postaw na lekcji języka obcego. 
 

nauczyciele przedmiotu  
języki obce 

Wiesław Ksenycz  22.09.2022 godz.16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach                                      
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 
 

DM.4.22.23 Konferencja 
metodyczna  
 

Nowy rok szkolny nowe wyzwania.  nauczyciele przedmiotu 
informatyka 

Adriana Ciupka  27.09.2022 godz.16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach                                  
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter  
 

DM.5.22.23  Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne  
 

Scrapbooking – kartki okolicznościowe. nauczyciele przedmiotu 
plastyka, zainteresowani 

Krystyna Bajon 05.10.2022 godz. 16.00 
Szkoła Podstawowa  
nr 4 w Polkowicach,  
ul. Hubala 3,  
sala 216 
 

DM.6.22.23  Warsztaty 
metodyczne 

Metody problemowe w aspekcie 
wychowawczym w pracy z dzieckiem 
młodszym. 
 

nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego  

Dorota Maksymczak 12.10.2022 godz.16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach  
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 
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DM.7.22.23  Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne  

Origami Modułowe. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon  12.10.2022 godz.16.00 
Szkoła Podstawowa  
nr 4 w Polkowicach,  
ul. Hubala 3,  
sala 216 

DM.8.22.23 Warsztaty 
metodyczne 

Wykorzystanie arkusza Excel w pracy 
nauczyciela. Korespondencja seryjna 
(Word, Excel). 
Cykl 3 spotkań  

zainteresowani 
nauczyciele 

Justyna Marszałek 
Artur Adamowicz  

12.10.2022 
19.10.2022 
26.10.2022  
godz. 15.30  
Szkoła Podstawowa nr 1                         
w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 
sala 59  
 

DM.9.22.23  Warsztaty 
metodyczne 

Prawda, dobro, piękno jako wartości 
ponadczasowe obecne w utworach 
literackich. 
 

nauczyciele języka 
polskiego, biblioteki 
szkolnej 

Dorota Szmidt  19.10.2022 godz.15.30 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach  
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa II piętro  
 

DM.10.22.23  Warsztaty 
metodyczne  

Obowiązki i zadania nauczycieli  
i specjalistów pracujących z dzieckiem  
z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. 
Dokumentacja nauczyciela 
współorganizującego kształcenie specjalne. 

specjaliści, terapeuci, 
zainteresowani 
nauczyciele  

Justyna Marszałek 19.10.2022 godz.16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach 
 ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 

DM.11.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Jak pomóc uczniom  z Ukrainy na lekcjach 
języka obcego? 

nauczyciele przedmiotu  
języki obce  

Wiesław Ksenycz  20.10.2022 godz. 15.45  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach  
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 
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DM.12.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Roboty w edukacji.  nauczyciele informatyki, 
zainteresowani  

Adriana Ciupka  25.10.2022 godz. 16.00 
Szkoła Podstawowa 
 nr 3 w Polkowicach,  
ul. Kominka 1,  
sala 209 
 

DM.13.22.23  Seminarium 
 

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?                                
o propozycjach działań zmierzających do 
wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci                       
i młodzieży. 

nauczyciele języka 
polskiego, biblioteki 
szkolnej, zainteresowani  

 
Dorota Szmidt  

26.10.2022 godz.15.30 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach  
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa II piętro 
 

DM.14.22.23  Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne  

Ogród w słoju. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon 26.10.2022 godz. 16.00 
Szkoła Podstawowa nr 4                     
w Polkowicach, ul. Hubala 3, 
sala 216  
 

DM.15.22.23  Warsztaty 
metodyczne  
 

Łemkowska książeczka sensoryczna. 
 

nauczyciele języków 
mniejszości narodowej                  
i etnicznej, 
zainteresowani  

Dorota Maksymczak 26.10.2022 godz. 16.00 
Zespół Szkolno-Przedszkolny                             
w Radwanicach, ul. Tenisowa 1 
sala 19 

DM.16.22.23 Warsztaty 
metodyczne 

Jak pracować z zespołem o zróżnicowanych 
możliwościach edukacyjnych? – 
o indywidualizacji pracy z uczniem. 
Wyzwania współczesnej edukacji. 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej  

Agnieszka Sypko  26.10.2022 godz.15.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach  
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 

DM.17.22.23  Warsztaty 
metodyczne  

Jak uczyć uczniów z pokoleń Z i Alfa – 
sposoby na to aby stać się twórcą procesów 
ich edukacji. 

zainteresowani 
nauczyciele 

Grzegorz Kochman  27.10.2022 godz. 16.00. 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1, 
 sala szkoleniowa parter 

DM.18.22.23  Seminarium 
 

 Apel Twojego Dziecka – Wychowanie, 
Rozumienie, Współpraca. 
 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego  

Dorota Maksymczak  09.11.2022 godz. 16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach                                          
w Polkowicach ul. Targowa 1 
sala szkoleniowa parter 
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DM.19.22.23  Seminarium 
  

Uczeń niepełnosprawny w szkole 
ogólnodostępnej. 
 
 

zainteresowani 
nauczyciele 

Justyna Marszałek  09.11.2022 godz. 16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach                                  
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa II piętro  
 

DM.20.22.23  Warsztaty 
metodyczne  

Wykorzystanie pomocy dydaktycznych                  
w ramach projektu „Laboratoria 
przyszłości”. Zastosowanie druku 3d w pracy 
dydaktycznej.  

zainteresowani 
nauczyciele 

Justyna Marszałek 
Artur Adamowicz 

10.11.2022  godz.15.30  
Szkoła Podstawowa  nr 1                   
w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 
sala 59 
 

DM.21.22.23  Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne 

Decupage. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon 16.11.2022 godz. 16.00 
Szkoła Podstawowa nr 4                      
w Polkowicach, ul. Hubala 3,  
sala 216 
 

DM.22.22.23  Konferencja 
metodyczna 
 
 

Interesujące i efektywne metody nauczania 
języka polskiego jako obcego. 

nauczyciele języka 
polskiego,  
zainteresowani 

Dorota Szmidt  16.11.2022 godz. 15.30  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego   w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa II piętro  

DM.23.22.23  Warsztaty 
metodyczne  

Metody aktywizujące w edukacji 
wczesnoszkolnej.  

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej  

Agnieszka Sypko  16.11.2022 godz. 15.00  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach                                       
ul. Targowa 1 s 
ala szkoleniowa parter 

DM.24.22.23  Warsztaty 
metodyczne  
 

Programowanie z wykorzystaniem klocków 
Lego. 

zainteresowani 
nauczyciele  

Justyna Marszałek 
Artur Adamowicz 

17.11.2022  godz.15.30 
Szkoła Podstawowa nr 1                       
w Polkowicach. ul. Kmicica 23 
sala 59 

DM.25.22.23  Warsztaty 
metodyczne  
 

Kreatywny nauczyciel języka obcego : 
pomysłowe powtórki. 
 

nauczyciele przedmiotu  
języki obce 

Wiesław Ksenycz  17.11.2022  godz.15.45 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego   w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 
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DM. 26. 22.23  Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne 

Wyplatanie bombek z rattanu. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon 23.11.2022 godz. 16.00 
Szkoła Podstawowa nr 4                        
w Polkowicach, ul. Hubala 3,  
sala 216 

DM.27.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie – 
jak poprowadzić lekcję i co zrobić aby mu 
pomóc?. 
 
 

nauczyciele przedmiotu  
historia i WOS,  
zainteresowani  

Grzegorz Kochman  24.11.2022 godz.16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1 
sala szkoleniowa parter 
 

DM.28.22.23  Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne 

Ozdoby świąteczne. Wieniec 
bożonarodzeniowy. 
 

nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon 30.11.2022 godz. 16.00 
Szkoła Podstawowa nr 4          
w Polkowicach, ul. Hubala 3, 
sala 216 

DM. 29. 22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Planowanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole ucznia                              
z doświadczeniem migracyjnym. 

zainteresowani 
nauczyciele 

Justyna Marszałek  07.12.2022 godz.16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 

DM. 30. 22.23  Warsztaty 
metodyczne 
  

Edukacja klasyczna – propozycja dla 
nowoczesności pedagogicznej. 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego  

Dorota Maksymczak  07.12.2022 godz. 16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa II piętro 
 

DM.31.22.23  Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne 
 

Kartki świąteczne scrapbookingowe. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon 07.12.2022 godz.16.00  
Szkoła Podstawowa nr 4          
w Polkowicach, ul. Hubala 3, 
sala 216 
 

DM.32.22.23 Warsztaty 
metodyczne  

Kreatywnie o formach wypowiedzi                          
w edukacji wczesnoszkolnej. 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej  

Agnieszka Sypko  14.12.2022 godz.15.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 
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DM.33.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Kreatywny nauczyciel języka obcego : 
motywujące  innowacje pedagogiczne. 
 

nauczyciele przedmiotu  
języki obce 

Wiesław Ksenycz  15.12.2022 godz. 15.45 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 

DM.34.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Skuteczne metody wyszukiwania                                       
i selekcji informacji publikowanych                                  
w Internecie.  

nauczyciele przedmiotu  
informatyka, 
zainteresowani 

Adriana Ciupka  20.12.2022 godz. 16.00 
Szkoła Podstawowa nr 3                       
w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 
sala 113 
 

DM.35.22.23  Webinarium  
 

Nowa  formuła egzaminu maturalnego                          
z przedmiotów WOS historia w sesji letniej 
2023r.      
 

nauczyciele przedmiotu 
historia i WOS 

Grzegorz Kochman  grudzień 2022/styczeń 2023 
aplikacja TEAMS 

DM.36.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

 Canva  w nauczycielskim warsztacie.                           nauczyciele wychowania 
przedszkolnego, 
zainteresowani  

Dorota Maksymczak  11.01.2022 godz.16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach 
ul. Targowa 1 
 sala szkoleniowa parter 

DM.37.22.23  Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne 

Świece sojowe. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon 11.01.2022 godz.16.00 
Szkoła Podstawowa nr 4                      
w Polkowicach, ul. Hubala 3, 
sala 216 

DM.38.22.23  Warsztaty 
metodyczne  

„Testy, bilanse, diagnozy…” – praktyczne 
wykorzystanie narzędzi ewaluacyjnych  
w pracy z dzieckiem  z orzeczeniem do 
kształcenia specjalnego. 
 

zainteresowani 
nauczyciele  

Justyna Marszałek  11.01.2022 godz.16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa II piętro  

DM.39.22.23 Warsztaty 
metodyczne  

Jak zachęcić do czytania? Zabawy  
z tekstem literackim w klasach I-III. 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Agnieszka Sypko  11.01.2022 godz.16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 

DM.40.22.23  Seminarium  
 

Model Dostępnej Szkoły – założenia 
techniczne i organizacyjne. 
 

kadra zarządzająca, 
zainteresowani 
nauczyciele 

Adriana Ciupka 17.01.2023 godz.16.00 
aplikacja TEAMS 
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DM.40.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Kreatywny nauczyciel języka obcego: 
pomysłowe  zadania  domowe. 

nauczyciele przedmiotu 
języki obce  

Wiesław Ksenycz  19.01.2023 godz.15.45  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 
 

DM.41.22.23  Warsztaty 
metodyczne 

Metody aktywizujące w edukacji 
przedszkolnej – od zabaw integracyjnych, 
twórczych, problemowych do metody 
Storyline. 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego  

Dorota Maksymczak  01.02.2023 godz. 16.00 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego  w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
sala szkoleniowa parter 
 

DM.42.22.23  Seminarium  
 

Jak kształtować u uczniów krytyczne 
podejście do treści publikowanych w 
Internecie i mediach społecznościowych? –       
z doświadczeń nauczycieli polonistów                  
i bibliotekarzy. 

nauczyciele języka 
polskiego, biblioteki 
szkolnej  

Dorota Szmidt  01.02.2023 godz. 16.30 
aplikacja TEAMS 

DM.43.22.23  Szkolenie  
 

Nauka przez zabawę – wykorzystanie 
robotów PHOTON w edukacji 
wczesnoszkolnej. 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej  

Agnieszka Sypko  
Artur Adamowicz 

02.02.2023 godz. 15.45 
Szkoła Podstawowa nr 1                      
w Polkowicach, ul. Kmicica 23 
sala 59  

DM.44.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Cyfrowe narzędzia nauczyciela – canva, 
wordwall, learningapps, padlet, 
mentimeter, sway. 
 

nauczyciele informatyki, 
zainteresowani 

Adriana Ciupka  28.02.2023 godz.16.00 
Szkoła Podstawowa nr 3                   
w Polkowicach, ul. Ociosowa 3, 
sala 113 

DM.45.22.23  Warsztaty 
metodyczne 

Jak kształtować u uczniów krytycyzm                       
w obszarze treści z Internetu i mediów 
społecznościowych.                                            

nauczyciele przedmiotu 
historia i WOS 

Grzegorz Kochman marzec 2023 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1  

DM.46.22.23  Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne 

Batik część I, II, III. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon  maj 2023 
Szkoła Podstawowa nr 4                       
w Polkowicach, ul. Hubala 3, 
sala 216 

DM.47.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Jak oceniać by doceniać dylematy wokół 
oceniania ucznia z opinią lub orzeczeniem 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

nauczyciele 
zainteresowani  

Justyna Marszałek  marzec 2023  
aplikacja TEAMS 
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DM.48.22.23  Warsztaty 
metodyczne 

Kreatywny nauczyciel języka obcego : 
rozwijanie umiejętności mówienia. 

nauczyciele przedmiotu 
języki obce  

Wiesław Ksenycz  marzec 2023 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1  

DM.49.22.23  Konferencja 
metodyczna  
 

Laboratoria przyszłości – jak można 
korzystać z założeń programu na lekcjach 
języka polskiego i w bibliotece szkolnej?. 

nauczyciele języka 
polskiego, biblioteki 
szkolnej 

Dorota Szmidt  marzec 2023  
aplikacja TEAMS 

DM.50.22.23 Warsztaty 
metodyczne  

O sposobach motywacji ucznia do nauki. nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej  

Agnieszka Sypko  marzec 2023 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1  

DM. 51. 22.23  Warsztaty 
metodyczne  
 

Od wypalenia do zapalenia – Nauczycielu 
chodźmy na spacer.  

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego,  
zainteresowani 
nauczyciele 

Dorota Maksymczak  marzec 2023  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1  

DM.52.22.23 Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne 

Kwiaty z bibuły. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon marzec 2023 
Szkoła Podstawowa nr 4                       
w Polkowicach, ul. Hubala 3, 
sala 216 

DM.53.22.23 Seminarium  Rola i zadania asystenta ucznia                                          
z niepełnosprawnościami - (ASPE). 

Zaiteresowani 
nauczycieli 

Adriana Ciupka  marzec 2023 
aplikacja TEAMS 

DM.54.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Zachowania ucznia trudnego wychowawczo 
- sposoby pracy z  niesfornym uczniem  
i zasady współpracy z jego rodzicami. 

nauczyciele historii                      
i WOS, 
zainteresowani 

Grzegorz Kochman kwiecień 2023 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1  
 

DM.55.22.23  Konferencja 
metodyczna  
 

„Prawdziwym motorem postępu jest 
innowacyjność” (Bil Gates). Innowacja                    
w szkole – jaka i w jakim celu? 
 

zainteresowani 
nauczyciele  

Justyna Marszałek  kwiecień 2023 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1 
 

DM.56.22.23 Warsztaty 
metodyczne  

Trudności wychowawcze i profilaktyka                 
w wieku przedszkolnym. 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

Dorota Maksymczak kwiecień 2023 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1 
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DM.57.22.23  Warsztaty 
metodyczne 

Scrapbooking – przepiśnik. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon  kwiecień  2023 
Szkoła Podstawowa nr 4                      
w Polkowicach, ul. Hubala 3, 
sala 216 

DM.58.22.23  Artystyczne 
warsztaty 
metodyczne 
 

Ceramika. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon  kwiecień 2023 
Szkoła Podstawowa nr 4                      
w Polkowicach, ul. Hubala 3, 
sala 216 

DM.59.22.23  Warsztaty 
metodyczne  

Założenia i praca metodą Open Spece. nauczyciele informatyki, 
zainteresowani 

Adriana Ciupka  maj 2023 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1  

DM.60.22.23  Warsztaty 
metodyczne  

Najprostsze narzędzia TIK wspierające pracę 
nauczyciela – jak skutecznie z nich 
skorzystać podczas lekcji.                                                     

Nauczyciele przedmiotu 
historia i WOS 

Grzegorz Kochman  maj 2023 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1  

DM.61.22.23  Warsztaty 
metodyczne 
 

Jak tego nauczyć? – sposoby na 
uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb 
uczniów w procesie dydaktyczno-
wychowawczym.                                      
 

nauczyciele języka 
polskiego, biblioteki 
szkolnej 

Dorota Szmidt maj 2023 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach 
ul. Targowa 1  

DM.62.22.23  Warsztaty 
metodyczne 

Metody pracy na lekcji języka łemkowskiego 
w zróżnicowanej wiekowo grupie.  

nauczyciele języków 
mniejszości narodowej                  
i etnicznej, 
 

Dorota Maksymczak  maj 2023  
Zespół Szkolno-Przedszkolny                             
w Radwanicach, 
ul. Tenisowa 1,  
sala 19 

DM.63.22.23  Warsztaty 
metodyczne 

Scrapbooking – notesy. nauczyciele 
plastyki, zainteresowani 

Krystyna Bajon  kwiecień  2023 
Szkoła Podstawowa nr 4                      
w Polkowicach, ul. Hubala 3, 
sala 216 
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OFERTA SZKOLEŃ OTWARTYCH DLA NAUCZYCIELI   

KOD 
 

FORMA 
 

TEMAT ADRESACI 
 

 

PROWADZĄCY 
 

 

TERMIN I MIEJSCE 
REALIZACJI 

SZ.1.22.23 Webinarium 
 

Żyrafa i szakal w przedszkolu - założenia 
porozumienia bez przemocy w praktyce 
nauczyciela .  

nauczyciele edukacji 
przedszkolnej 

Agnieszka  
Chęcińska-Kopiec 
 
Akademia 
Projektowania Rozwoju 
WyEukowani 

27.09.2022 godz. 16.00 
aplikacja ClickMeeting 
 
Koszt: 
150 zł 

SZ.2.22.23 Szkolenie stacjonarne  Higiena i emisja głosu – cykl 5 spotkań. zainteresowani 
nauczyciele 

Ida Tamara Zagórska 
 
 
 

11.10.2022 godz. 16.00 
18.10.2022 godz. 16.00 
25.10.2022 godz. 16.00 
08.11.2022 godz. 16.00 
15.11.2022 godz. 16.00 
Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa Metodycznego  
w Polkowicach ul. Targowa 1 
sala szkoleniowa parter 
 
Koszt: 
200 zł 

SZ.3.22.23 Webinarium 
 

Happiness at school – szczęście w szkole zainteresowani 
nauczyciele  

Anna Hildebrandt-
Mrozek 
 
Movus Movere Anna 
Hildebrandt-Mrozek 

13.10.2022 godz.15.30  
aplikacja ZOOM 
 
Koszt: 
100 zł  

SZ.4.22.23 Szkolenie stacjonarne  Kreska, rytm i kropka dla dzieci ze szkoły, 
przedszkola i żłobka  - Część I  jesień-zima. 

Nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego, 
edukacji 
wczesnoszkolnej,  
wychowawcy 
świetlic, 
pracownicy żłobka 

Elżbieta Furmańska  
 
PSPiA KLANZA 
Oddział Bogatynia 

21-22.10.2022 
piątek 16.00-20.00 
sobota 9.00-16.00 
Miejsce zostanie podane  
w późniejszym terminie 
 
Koszt: 
200 zł 
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SZ.5.22.23 Szkolenie stacjonarne  AAC – Jak nauczyć porozumiewania się 
dzieci, które chciałyby mówić, ale nie 
mogą?. 

zainteresowani 
nauczyciele 
specjaliści, 
terapeuci 

Jacek Kielin 
Anna Kielin 
 
„Strefa Dobrych Emocji” 
Ośrosek Wspierania 
Kompetencji 
Nauczycielskich i 
Terapeutycznych Jacek 
Kielin 

23.10.2022 godz. 10.00 
30.10.2022 godz. 10.00 
Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa Metodycznego  
w Polkowicach ul. Targowa 1 
 
Koszt: 
550 zł 

SZ.6.22.23 Webinarium 
 

Szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko -  
cykl autorskich warsztatów dla nauczycieli – 
cykl 10 spotkań 
 
 

zainteresowani 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
specjaliści 

Anna Hildebrandt-
Mrozek 
 
Movus Movere Anna 
Hildebrandt-Mrozek  

16.11.2022 godz. 15.30 
23.11.2022 godz. 15.30 
30.11.2022 godz. 15.30 
07.12.2022 godz. 15.30  
14.12.2022 godz. 15.30 
11.01.2023 godz. 15.30 
18.01.2023 godz. 15.30 
25.01.2023 godz. 15.30 
01.02.2023 godz. 15.30 
08.02.2023 godz. 15.30 
Aplikacja Zoom 
 
Koszt: 
400 zł 

SZ.7.22.23 Webinarium 
 

Edukacja inkluzywna - jak wykorzystać 
różnorodność zespołu klasowego na rzecz 
optymalizowania rozwoju każdego z 
uczniów.  

zainteresowani 
nauczyciele 

Marcelina Wnęk 
 
Akademia 
Projektowania Rozwoju 
WyEukowani  
 

17.11.2022 godz. 16.00 
aplikacja ClickMeeting 
 
Koszt:  
150 zł 

SZ.8.22.23 Szkolenie stacjonarne EKSPANDER – LINKA TUBINGOWA – guma 
oporowa jako alternatywa dla ćwiczeń na 
siłowni. 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego,  
trenerzy 

Kamil Kesler 
Grzegorz Dorobek 

24.11.2022 godz. 16.00 
Miejsce zostanie podane  
w późniejszym terminie 
 
 
Koszt: 
150 zł 
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SZ.9.22.23 Szkolenie stacjonarne Język empatii NVC (Porozumienie bez 
przemocy), jako narzędzie budowania 
współpracy oraz dbania o własne granice. 

zainteresowani 
nauczyciel 

Aleksandra Mroczko 
 
Aleksandra Mroczko 
Zgraj się z życiem 
 

25-26.11.2022 
piątek, godz. 16.00-20.00 
sobota, godz. 9.30-17.30 
Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa Metodycznego  
w Polkowicach ul. Targowa 1 
 
Koszt: 
600 zł 

SZ.10.22.23 Webinarium 
 

Talenty i trendy w edukacji i na rynku pracy 
przyszłości – kompetencje przyszłości. 

zainteresowani 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
doradcy zawodowi. 

Anna Hildebrandt-
Mrozek 
 
Movus Movere Anna 
Hildebrandt-Mrozek  

01.12.2022 godz. 15.30  
aplikacja ZOOM 
 
Koszt: 
100 zł 

SZ.11.22.23 Szkolenie stacjonarne Pozytywna dyscyplina w szkole  
i w przedszkolu.   

zainteresowani 
nauczyciele 

Olga Pośpiech 
 
Pozytywnie Olga 
Pośpiech 

02-03.12.2022 
piątek, godz. 16.00-20.00 
sobota, godz. 9.00-14.00 
Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa Metodycznego  
w Polkowicach ul. Targowa 1 
 
Koszt: 
400 zł 

SZ.12.22.23 Szkolenie stacjonarne Kreska, rytm i kropka dla dzieci ze szkoły, 
przedszkola i żłobka - Cz. II  wiosna-lato 

Nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego, 
edukacji 
wczesnoszkolnej,  
wychowawcy 
świetlic, 
pracownicy żłobka 

Elżbieta Furmańska  
 
PSPiA KLANZA 
Oddział Bogatynia 

03-04.03.2023 
piątek 16.00-20.00 
sobota 9.00-16.00 
Miejsce zostanie podane  
w późniejszym terminie 
 
Koszt: 
200 zł 

SZ.13.22.23 Webinarium 
 

Sztuka uważności - techniki mindfulness  
w życiu i szkole.  

Zainteresowani 
nauczyciele 

Marcelina Wnęk 
Akademia 
Projektowania Rozwoju 
WyEukowani  

14.03.2023 godz. 16.00 
aplikacja ClickMeeting 
 
Koszt:  
150 zł 
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SZ.14.22.23 Szkolenie  stacjonarne TRX – Ćwiczenia z oporem własnego ciała 
jako alternatywa ćwiczeń na siłowni – 
warsztaty dla nauczycieli do prowadzenia 
zajęć z uczniami na lekcji wychowania 
fizycznego 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego,  
trenerzy 

Kamil Kesler 
Grzegorz Dorobek 

30.03.2023 godz. 16.00 
Miejsce zostanie podane  
w późniejszym terminie 
 
Koszt: 
150 zł 

 

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH   

PRAWO 
1. Odpowiedzialność prawna nauczycieli. 
2. Zadania i obowiązki nauczycieli na podstawie nowych przepisów oświatowych i KP. 
3. Dokumentowanie pracy własnej nauczyciela do formułowania oceny jego pracy. 
4. Ewaluacja pracy własnej nauczyciela - obszary, techniki, formułowanie wniosków do doskonalenia pracy własnej. 
5. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.  
6. Ocena pracy nauczyciela - zasady, kryteria, regulamin oceny. 
7. Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole.  
8. Awans zawodowy nauczyciela. 

 
ROZWÓJ OSOBISTY  

1. Kompetencje interpersonalne nauczycieli. 
2. Osobowość nauczyciela - jak wpływa na ucznia? 
3. Odpowiedzialność nauczyciela – refleksja pogłębiona. 
4. Prowadzenie efektywnych zebrań. 
5. Rodzic w procesie edukacyjno-wychowawczym. Elementy współpracy. 
6. Kompetencje osobiste i interpersonalne w kontaktach z rodzicami. 
7. Jak budować autorytet nauczyciela w dobie dyktatury mediów?  
8. Sztuka przełamywania barier i budowania mostów: sprawna komunikacja w pracy z uczniem 
9. Twój wybór – Twoje osiągnięcia – indywidualny coaching. 
10. Nauczyciel – wychowawca. 
11. Autorytet nauczyciela.  

 
WYCHOWANIE  

1. Konflikty i sytuacje trudne w szkole. 
2. Wykorzystanie metody Porozumienia Bez Przemocy. Marshall Rosenberg  w pracy szkoły. 
3. Sprawność językowa jako kompetencja kluczowa i narzędzie oddziaływań wychowawczych. 
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4. Przeciwdziałanie mowie nienawiści jako przedmiot działań wychowawczych. 
5. Umiejętności mediacyjne nauczycieli.  
6. Inteligencja emocjonalna jako czynnik powodzenia oddziaływań wychowawczych.  
7. Wychowanie do wartości.  

 
DYDAKTYKA 

1. Profesjonalne użytkowanie narzędzi zdalnych – czyli jak uniknąć pułapek, w które wpadły nauczycielki ze „Szkoły z TVP”.  
2. Po-koronawirusowa rzeczywistość – jak wspomóc uczniów po powrocie do szkoły. 
3. Happiness at school – szczęście w szkole.  
4. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i technikum. 
5. SNOS - Syndrom Nieadekwatności Osiągnięć szkolnych, czyli jak pracować ze "zdolnym leniem". 
6. Zasady opracowywania testów szkolnych. Pomiar dydaktyczny. Analiza ilościowa i jakościowa wyników badań osiągnięć uczniów. 
7. Organizacja pracy własnej nauczyciela – plany pracy, badań edukacyjnych, etc. 
8. Przyspieszone uczenie się. 
9. Jak rozbudzać własną kreatywność i kreatywność uczniów?  
10. Indywidualizacja pracy na lekcji szansą na efektywność nauczania i uczenia się.  
11. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.  

 
UCZEŃ Z SPE  

1. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Co wspiera a co przeszkadza? 
2. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia oraz planowanie form wsparcia. 
3. Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych. 
4. Model pracy z dzieckiem z ADHD. 
5. Myśli suicydalne i próby samobójcze na różnych etapach rozwojowych. 
6. Wybiórczość pokarmowa u dzieci w wieku przedszkolnym. 
7. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. 
8. Uczeń z wadą wzroku w szkole, bariery i ograniczenia, wsparcie w procesie edukacyjnym. 
9. Uczeń z wadą słuchu w szkole, bariery i ograniczenia, wsparcie w procesie edukacyjnym. 
10. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu. 
11. Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole. 
12. Edukacja włączająca. 
13. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 
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Informacje praktyczne: 

Zapisy na szkolenia 

Zasady korzystania z form doskonalenia zawodowego, ofertę naszych szkoleń oraz form wsparcia przez doradców metodycznych znajdą Państwo na stronie: 

www.polkowice.edu.pl 

 

DORADZTWO METODYCZNE 

Oferta bezpłatnych form wsparcia nauczycieli przez doradców metodycznych publikowana jest na stronie www.polkowice.edu.pl oraz przesyłana do szkół  

i placówek oświatowych. Zgłoszenie na podstawie formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie www.polkowice.edu.pl – przesłanego na adres 

podm@polkowice.edu.pl 

 

SZKOLENIA OTWARTE 

Aby zapisać się na szkolenie otwarte, wystarczy wypełnić i przesłać na adres podm@polkowice.edu.pl formularz zgłoszenia znajdujący się na stronie 

www.polkowice.edu.pl 

 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE 

W celu uzgodnienia szczegółów realizacji szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze specjalistą ds. kształcenia ustawicznego. 

Pomożemy dopasować szkolenie odpowiednie do Państwa potrzeb, udzielimy wszelkich dodatkowych informacji, wesprzemy w podjęciu decyzji.  

 

DANE KONTAKTOWE 

adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl. 

telefon: 76 746 15 70 wew. 85, 

telefon komórkowy: 667 787 782 

 

Ośrodek zastrzega sobie prawo modyfikacji i wprowadzenia zmian w ofercie szkoleniowej. 

http://www.polkowice.edu.pl/
http://www.polkowice.edu.pl/
mailto:podm@polkowice.edu.pl
mailto:podm@polkowice.edu.pl
http://www.polkowice.edu.pl/

