
Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej  

        Zespołu Szkół w Lubawie 

       Nr 18/2018/2019 z dnia 26 listopada 2018 r. 

 

Plan dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r. 

 
 
Lp. 

 
Forma 

dokształcania, 
doskonalenia 

 
Imię i 

nazwisko 
nauczyciela 

 
Rodzaj 

zawartej 
umowy 

 

 
Poziom wykształcenia i kwalifikacji 

nauczyciela 

 
Kierunek 

dokształcania, 
doskonalenia 

 
Uzasadnienie 
dokształcania, 
doskonalenia 

 
Planowany 

termin 
dokszt. 

 

 
 

Koszt dokszt 

1 Studia 
podyplomowe 

Wyżlic 
Helena 

umowa  na 
czas 

nieokreślony 

wyższe mgr na kierunku 
socjologia, lic. na kierunku 

pedagogika; studia podyplomowe: 
diagnoza i terapia pedagogiczna, 

przygotowanie pedagogiczne, 
żywienie człowieka oraz 
gospodarstwo domowe, 

działalność rolnicza w warunkach 
Wspólnej Polityki Rolnej UE 

 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

 

Zdobycie 
nowych 

kwalifikacji 

 
 
 

2 500,00 

2 Studia 
podyplomowe 

Wiśniewska 
Dorota 

mianowanie wyższe mgr na kierunku biologia 
 
 

Chemia Zdobycie 
nowych 

kwalifikacji 

 
 
 

2 500,00 

3 Studia 
podyplomowe 

Rybicka 
Magdalena 

umowa na 
czas 

nieokreślony 

wyższe mgr na kierunku geografia, 
studium pedagogiczne 

 
 
 
 

Przedsiębiorczość 
i ekonomia w 

praktyce 

Zdobycie 
nowych 

kwalifikacji 

 2 400,00 



4 Studia 
podyplomowe 

Chylińska 
Monika 

mianowanie 
 
 
 

wyższe mgr na kierunku filologia 
klasyczna, studium pedagogiczne, 
studia podyplomowe: 
bibliotekoznawstwo z informacją 
naukową i edukacją czytelniczo-
medialną, żywienie człowieka i 
dietetyka oraz doradztwo  
zawodowe 

Filozofia dla 
nauczycieli 

Zdobycie 
nowych 

kwalifikacji 

 
 

2 900,00 

5 Studia 
podyplomowe 

Szczawiński 
Rafał 

umowa na 
czas 

nieokreślony 

 
wyższe mgr na kierunku 

zarządzanie i marketing, studia 
podyplomowe: informatyka 
nauczycielska i kształcenie 

pedagogiczne 
 

Logistyka i 
Transport 

Zdobycie 
nowych 

kwalifikacji 

 3 800,00 

6 Studia 
podyplomowe 

Krawiecka 
Iwona 

umowa na 
czas 

nieokreślony 

 
lic. zarządzanie i marketing, 

wyższe mgr na kierunku 
pedagogika oraz ekonomia, studia 

podyplomowe: kształcenie w 
zawodzie technik ekonomista, 

doradztwo zawodowe i 
pośrednictwo pracy 

 

Przedsiębiorczość Zdobycie 
nowych 

kwalifikacji 

 2 500,00 

7 Studia 
podyplomowe 

Zawadzka 
Anna  

mianowanie  
wyższe mgr na kierunku filologia 
polska specjalność nauczycielska, 

studia podyplomowe: historia. 
Historia i społeczeństwo (w 

trakcie) 
 

Historia Zdobycie 
nowych 

kwalifikacji 

 2 500,00 

8 Studia 
podyplomowe 

Ewertowska 
Małgorzata 

umowa na 
czas 

nieokreślony 

mgr inż. rolnictwa w zakresie 
zarządzania produkcją ,studia 

podyplomowe : przygotowanie 

Biologia Zdobycie 
nowych 

kwalifikacji 

 2 500,00 



pedagogiczne i wychowanie 
fizyczne, technik rolnik 

 
 
 
 
 

9 
 

Kurs/szkolenie Jabłońska 
Lucyna 

umowa na 
czas 

nieokreślony 

 
wyższe mgr na kierunku filologia 

germańska, lic. w zakresie 
nauczania języka niemieckiego, 

Nauczycielskie Kolegium Języków 
obcych – język niemiecki 

 

EDUOCTOBERFES
T-miesiąc 

nauczycielskich 
inspiracji 

Podnoszenie i 
rozszerzenie 
kompetencji 
zawodowych 

 

X 2018 r. 299,00 

Konferencja 
 

„Nauczyciele na 
start” 

 249,00 

„Deutsch ist Toll” 
 

 190,00 

10 
 

Kurs/szkolenie 
 

Liegman-
Borkowska 

Irena 

mianowanie  
wyższe mgr w zakresie filologii 
rosyjskiej, licencjat w zakresie 
nauczania języka angielskiego, 

Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych – język angielski 

 

Szkolenie 
weekendowe w 

ramach programu 
English Teaching 

Podnoszenie i 
rozszerzenie 
kompetencji 
zawodowych 

 
 
 

80,00 

Ogólnopolskie 
Spotkanie 

Nauczycieli Języka 
Angielskiego 

VI 2019 r. 100,00 

11 Konferencja Ewertowska 
Katarzyna 

mianowanie  
wyższe mgr na kierunku 

matematyka, przygotowanie 
pedagogiczno-metodyczne, studia 

podyplomowe w zakresie 
informatyki , kurs 

oligofrenopedagogiki 

Informatyka w 
edukacji 

Wzbogacenie 
metod i form 

pracy 

VI 2019 r. 
 

350,00 

12 Kurs/szkolenie 
 

Niedźwiecka 
Anna 

 

umowa na 
czas 

nieokreślony 

 
wyższe mgr na kierunku filologia 

angielska, lic. na kierunku filologia 

EDUOCTOBERFEST-
miesiąc 

nauczycielskich 
inspiracji 

Podnoszenie i 
rozszerzenie 

X 2018 r. 299,00 



 w zakresie nauczania języka 
angielskiego, Nauczycielskie 

Kolegium Języków obcych – język 
angielski 

 
 

„Nauczyciele na Start” 
i inne 

kompetencji 
zawodowych 

 500,00 

„Panuję nad 
wszystkim! 
Efektywna 

organizacja pracy 
własnej 

nauczyciela” 

 65,00 

13 
 
 

 

Konferencja Pańczak 
Beata 

 

mianowanie 
 

 
wyższe mgr w zakresie pedagogiki 
opiekuńczo-wychowawczej, studia 

podyplomowe w zakresie 
wychowania prorodzinnego i 

seksualnego 
 

XII Wojewódzka 
Konferencja 
Pedagogów 

Podnoszenie i 
rozszerzenie 
kompetencji 
zawodowych 

VI 2019 r. 400,00 

Kurs/szkolenie 
 
 

Szkolenie dla 
pedagogów 

Wzbogacenie 
metod i form 

pracy 

II- V 2019 r. 300,00 

14 Kurs/szkolenie 
 

Zedlewska-
Lontkowska 

Kinga 
 

mianowanie 
 

 
wyższe mgr kulturoznawstwo w 

zakresie specjalności amerykańska 
kultura biznesu, licencjat w 
zakresie nauczania języka 

angielskiego, Nauczycielskie 
Kolegium Języków Obcych – język 
angielski, studia podyplomowe w 
zakresie zarządzania i marketingu 

w oświacie 
 

V Europejski 
Kongres PASE 

Ulepszenie i 
udoskonalenie 

warsztatu 
pracy 

V 2019 r. 800,00 

XXVIII Konferencja 
Stowarzyszenia 

Nauczycieli Języka 
Angielskiego 

IX 2019 r. 600,00 

Warsztaty dla 
nauczycieli 

języków obcych 

III 2019 r. 350,00 
 

Konferencja dla 
nauczycieli z pasją 

Twist 2019 

XI 2019 r. 350,00 

Jednodniowe 
szkolenia 

organizowane 
przez DOS w 
Warszawie 

 

2019 r. 350,00 



15 
 

Kurs/szkolenie Wiśniewska 
Anna 

umowa na 
czas 

nieokreślony 

wyższe mgr na kierunku 
administracja, licencjat 

specjalność nauczanie języka 
niemieckiego, Nauczycielskie 

Kolegium Języków Obcych – język 
niemiecki 

 
 

„Od nauczyciela 
do trenera” 

Podnoszenie i 
rozszerzenie 
kompetencji 
zawodowych 

 800,00 

16 Kurs/szkolenie Piontek Anna mianowanie  
wyższe mgr na kierunku filologii 

germańskiej – specjalność 
nauczycielska 

 
 
 
 

Szkolenie  z 
dziedziny 

neurodydaktyki 

Wzbogacenie 
metod i form 

pracy 

 100,00 

17 Konferencja Szczawiński 
Rafał 

umowa na 
czas 

nieokreślony 

 
wyższe mgr na kierunku 

zarządzanie i marketing, studia 
podyplomowe: informatyka 
nauczycielska i kształcenie  

pedagogiczne 
 
 
 

VI Konferencja 
Informatyka w 

Edukacji 

Podnoszenie i 
rozszerzenie 
kompetencji 
zawodowych 

VI 2019 r. 350,00 

18 Kurs/szkolenie Kowalkowska 
Monika 

umowa na 
czas 

nieokreślony 

 
wyższe mgr na kierunku filologia – 

specjalność język rosyjski z 
językiem angielskim, 

Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych – język angielski 

 
 

Weekend z 
English Teaching 

Wzbogacenie 
warsztatu 

pracy 

 80,00 



 

19 Kurs/szkolenie Samoszuk 
Andrzej 

mianowanie licencjat na kierunku wychowanie 
fizyczne w zakresie nauczania 
wychowania fizycznego, mgr 

wychowania fizycznego 
specjalność trenerska 

 
 

Kurs instruktora 
Nordic Walking 

rozszerzenie 
kompetencji 
zawodowych 

 450,00 

Kurs organizatora 
wycieczek 

rowerowych 

 250,00 

Kurs organizatora 
spływów kajakowych 

 300,00 

20 
 

Kurs/szkolenie 
 

Leszek Paweł 
 

umowa na 
czas 

nieokreślony 
 

licencjat na kierunku filologii w 
zakresie nauczania języka 

angielskiego, mgr na kierunku 
pedagogika w zakresie dydaktyki 

języków obcych 

Ogólnopolski 
Warsztatowy 

Kongres Nauczycieli 
Języka Angielskiego  

Wzbogacenie 
warsztatu 
pracy 

 

 481,00 

English Teaching   100,00 
Ogólnopolski 
Warsztatowy 

Kongres Nauczycieli 
Języka Angielskiego 

 600,00 

V Europejski 
Kongres Językowy 

Pase 

V 2019 r.  700,00 

Jednodniowe 
szkolenia 

organizowane przez 
DOS w Warszawie 

 350,00 

Werbinaria  edycja 
wiosenna i jesienna  

 269,00 

 

 


