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Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli  

w 2017 r. 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przygotowanie i realizację 

szkoleń dla nauczycieli w ramach Programu wykorzystania środków na dofinansowanie 

doskonalenia nauczycieli w 2017 r. znajduje się na stronie www.kuratorium.katowice.pl 

w zakładce „Zamówienia publiczne”.  

 

 

Postępowanie OP-PF.272.4.2.2017: realizacja szkoleń dla nauczycieli w formie konferencji, 

seminariów, warsztatów i kursów przeprowadzona będzie od 25 sierpnia do 30 listopada 2017 r.  

 

 

Wykaz tematów do realizacji w ramach Programu wykorzystania środków  

na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017 r. 

 

(realizacja szkoleń od 25 sierpnia do 30 listopada 2017 r.) 

 

Nr części zamówienia / Temat szkolenia 
Obszar terytorialny dla 

lokalizacji szkolenia 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

realizującego szkolenie 

17/ Nowa podstawa programowa języka 

polskiego – wdrażanie i realizacja 

w kontekście ramowych planów nauczania 

w szkole podstawowej. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Częstochowa; 

powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, zawierciański 

Samorządowy Ośrodek 

Doskonalenia 

w Częstochowie 

ul. Kosmowskiej 5 

42-224 Częstochowa 

 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

27/ Nowa podstawa programowa matematyki 

– wdrażanie i realizacja w kontekście 

ramowych planów nauczania  w szkole 

podstawowej. 

52/ Nowa podstawa programowa edukacja 

wczesnoszkolna – wdrażanie i realizacja  

w kontekście ramowych planów nauczania 

w szkole podstawowej. 

67/ Wychowanie patriotyczne 

we współczesnej szkolnej.  

72/ Rozwijanie kompetencji informatycznych 

dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

97/ Podstawy gry w szachy - gra wspierająca 

rozwój dziecka/ucznia. 
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1/ Wykorzystanie wniosków z analizy 

efektywności kształcenia, z uwzględnieniem 

badań wewnątrzszkolnych i wyników 

egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia 

jakości pracy szkoły. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Bielsko-Biała; 

powiaty: bielski, cieszyński, 

pszczyński, żywiecki 

Instytut Badań 

w Oświacie Sp. z o.o. 

ul. M. Reja 13/15 

81-874 Sopot 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

3/ Wykorzystanie wniosków z analizy 

efektywności kształcenia, z uwzględnieniem 

badań wewnątrzszkolnych i wyników 

egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia 

jakości pracy szkoły. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śl., Siemianowice 

Śl., Świętochłowice, 

Gliwice, Ruda Śl., Zabrze; 

powiaty: gliwicki, 

tarnogórski 

4/ Wykorzystanie wniosków z analizy 

efektywności kształcenia, z uwzględnieniem 

badań wewnątrzszkolnych i wyników 

egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia 

jakości pracy szkoły. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Rybnik, Żory, 

Jastrzębie-Zdrój; powiaty: 

mikołowski, raciborski,  

rybnicki, wodzisławski 

86/ Przeciwdziałanie uzależnieniom: 

działalność wychowawcza, edukacyjna, 

informacyjna i profilaktyczna w szkole. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Bielsko-Biała; 

powiaty: bielski, cieszyński, 

pszczyński, żywiecki 

88/ Przeciwdziałanie uzależnieniom: 

działalność wychowawcza, edukacyjna, 

informacyjna i profilaktyczna w szkole. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śl., Siemianowice 

Śl., Świętochłowice, 

Gliwice, Ruda Śl., Zabrze; 

powiaty: gliwicki, 

tarnogórski 

5/ Wykorzystanie wniosków z analizy 

efektywności kształcenia, z uwzględnieniem 

badań wewnątrzszkolnych i wyników 

egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia 

jakości pracy szkoły. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Katowice, Tychy, 

Sosnowiec, Dąbrowa 

Górnicza, Mysłowice, 

Jaworzno; powiaty: 

będziński, bieruńsko-

lędziński 

 

Regionalny Ośrodek 

Metodyczno-Edukacyjny 

METIS w Katowicach 

ul. Drozdów 21 i 17 

40-530 Katowice 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

89/ Przeciwdziałanie uzależnieniom: 

działalność wychowawcza, edukacyjna, 

informacyjna i profilaktyczna w szkole. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Rybnik, Żory, 

Jastrzębie-Zdrój; powiaty: 

mikołowski, raciborski,  

rybnicki, wodzisławski 

90/ Przeciwdziałanie uzależnieniom: 

działalność wychowawcza, edukacyjna, 

informacyjna i profilaktyczna w szkole. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Katowice, Tychy, 

Sosnowiec, Dąbrowa 

Górnicza, Mysłowice, 

Jaworzno; powiaty: 

będziński, bieruńsko-

lędziński 
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13/ Tworzenie aktów prawa 

wewnątrzszkolnego, w tym statutów. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śl., Siemianowice 

Śl., Świętochłowice, 

Gliwice, Ruda Śl., Zabrze; 

powiaty: gliwicki, 

tarnogórski 

Ośrodek Kształcenia  

Kadr Oświaty 

OKKO w Radomiu 

ul. Pośrednia 4b 

26-600 Radom 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

53/Nowa podstawa programowa edukacji 

wczesnoszkolnej - wdrażanie i realizacja 

w kontekście ramowych planów nauczania 

w szkole podstawowej. 

54/Nowa podstawa programowa edukacji 

wczesnoszkolnej - wdrażanie i realizacja 

w kontekście ramowych planów nauczania 

w szkole podstawowej. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Rybnik, Żory, 

Jastrzębie-Zdrój; powiaty: 

mikołowski, raciborski,  

rybnicki, wodzisławski 

55/Nowa podstawa programowa edukacji 

wczesnoszkolnej - wdrażanie i realizacja 

w kontekście ramowych planów nauczania 

w szkole podstawowej. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Katowice, Tychy, 

Sosnowiec, Dąbrowa 

Górnicza, Mysłowice, 

Jaworzno; powiaty: 

będziński, bieruńsko-

lędziński 

93/Profilaktyka agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śl., Siemianowice 

Śl., Świętochłowice, 

Gliwice, Ruda Śl., Zabrze; 

powiaty: gliwicki, 

tarnogórski 

94/ Profilaktyka agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Rybnik, Żory, 

Jastrzębie-Zdrój; powiaty: 

mikołowski, raciborski,  

rybnicki, wodzisławski 

73/ Rozwijanie kompetencji informatycznych 

dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śl., Siemianowice 

Śl., Świętochłowice, 

Gliwice, Ruda Śl., Zabrze; 

powiaty: gliwicki, 

tarnogórski 

Wydawnictwa Szkolne 

i Pedagogiczne S.A. 

Ośrodek Rozwoju 

Kompetencji 

Edukacyjnych 

Al. Jerozolimskie 96 

00-807 Warszawa 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 
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28/ Nowa podstawa programowa matematyki 

- wdrażanie i realizacja w kontekście 

ramowych planów nauczania w szkole 

podstawowej. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śl., Siemianowice 

Śl., Świętochłowice, 

Gliwice, Ruda Śl., Zabrze; 

powiaty: gliwicki, 

tarnogórski 

Małopolskie Centrum 

Edukacji                 

Niepubliczna Placówka 

Doskonalenia Nauczycieli 

ul. Podhalańska 4 

34-700 Rabka-Zdrój 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

30/ Nowa podstawa programowa matematyki 

- wdrażanie i realizacja w kontekście 

ramowych planów nauczania w szkole 

podstawowej. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Katowice, Tychy, 

Sosnowiec, Dąbrowa 

Górnicza, Mysłowice, 

Jaworzno; powiaty: 

będziński, bieruńsko-

lędziński 

31/ Nowa podstawa programowa przedmiotów 

przyrodniczych - wdrażanie i realizacja 

w kontekście ramowych planów nauczania 

w szkole podstawowej. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Bielsko-Biała; 

powiaty: bielski, cieszyński, 

pszczyński, żywiecki 

33/ Nowa podstawa programowa przedmiotów 

przyrodniczych - wdrażanie i realizacja 

w kontekście ramowych planów nauczania 

w szkole podstawowej. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śl., Siemianowice 

Śl., Świętochłowice, 

Gliwice, Ruda Śl., Zabrze; 

powiaty: gliwicki, 

tarnogórski 

34/ Nowa podstawa programowa 

przedmiotów przyrodniczych - wdrażanie 

i realizacja w kontekście ramowych planów 

nauczania w szkole podstawowej. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Rybnik, Żory, 

Jastrzębie-Zdrój; powiaty: 

mikołowski, raciborski,  

rybnicki, wodzisławski 

35/ Nowa podstawa programowa przedmiotów 

przyrodniczych - wdrażanie i realizacja 

w kontekście ramowych planów nauczania 

w szkole podstawowej. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Katowice, Tychy, 

Sosnowiec, Dąbrowa 

Górnicza, Mysłowice, 

Jaworzno; powiaty: 

będziński, bieruńsko-

lędziński 

81/ Wspomaganie ucznia w kontekście jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Bielsko-Biała; 

powiaty: bielski, cieszyński, 

pszczyński, żywiecki 

83/ Wspomaganie ucznia w kontekście jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śl., Siemianowice 

Śl., Świętochłowice, 

Gliwice, Ruda Śl., Zabrze; 

powiaty: gliwicki, 

tarnogórski 

84/ Wspomaganie ucznia w kontekście jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Rybnik, Żory, 

Jastrzębie-Zdrój; powiaty: 

mikołowski, raciborski,  

rybnicki, wodzisławski 
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8/ Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu /szkole / 

placówce.  

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śl., Siemianowice 

Śl., Świętochłowice, 

Gliwice, Ruda Śl., Zabrze; 

powiaty: gliwicki, 

tarnogórski 

Regionalny Ośrodek 

Edukacji Sp. z o.o. 

ul. Uniwersytecka 1 

50-145 Wrocław 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

9/Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu/ szkole/ 

placówce. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Rybnik, Żory, 

Jastrzębie-Zdrój; powiaty: 

mikołowski, raciborski,  

rybnicki, wodzisławski 

101/ Praca z dziećmi wielokulturowymi 

w szczególności z dziećmi romskimi. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Bielsko-Biała; 

powiaty: bielski, cieszyński, 

pszczyński, żywiecki 

103/ Praca z dziećmi wielokulturowymi 

w szczególności z dziećmi romskimi. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Bytom, Chorzów, 

Piekary Śl., Siemianowice 

Śl., Świętochłowice, 

Gliwice, Ruda Śl., Zabrze; 

powiaty: gliwicki, 

tarnogórski 

104/ Praca z dziećmi wielokulturowymi 

w szczególności z dziećmi romskimi. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Rybnik, Żory, 

Jastrzębie-Zdrój; powiaty: 

mikołowski, raciborski,  

rybnicki, wodzisławski 

10/ Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu/ szkole/ 

placówce. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Katowice, Tychy, 

Sosnowiec, Dąbrowa 

Górnicza, Mysłowice, 

Jaworzno; powiaty: 

będziński, bieruńsko-

lędziński 

Wyższa Szkoła Biznesu 

w Dąbrowie Górniczej 

ul. Cieplaka 1c 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

12/ Tworzenie aktów prawa 

wewnątrzszkolnego, w tym statutów. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Częstochowa; 

powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, zawierciański 
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15/ Tworzenie aktów prawa 

wewnątrzszkolnego, w tym statutów. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Katowice, Tychy, 

Sosnowiec, Dąbrowa 

Górnicza, Mysłowice, 

Jaworzno; powiaty: 

będziński, bieruńsko-

lędziński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Biznesu 

w Dąbrowie Górniczej 

ul. Cieplaka 1c 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

 

40/ Nowa podstawa programowa języków 

obcych. 

60/ Podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego. 

65/ Doradztwo zawodowe w szkole. 

70/ Wychowanie patriotyczne we współczesnej 

szkole. 

75/ Rozwijanie kompetencji informatycznych 

dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

85/ Wspomaganie ucznia w kontekście jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych. 

95/ Profilaktyka agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy. 

102/ Praca z dziećmi wielokulturowymi 

w szczególności z dziećmi romskimi. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Częstochowa; 

powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, zawierciański 

105/ Praca z dziećmi wielokulturowymi 

w szczególności z dziećmi romskimi. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Katowice, Tychy, 

Sosnowiec, Dąbrowa 

Górnicza, Mysłowice, 

Jaworzno; powiaty: 

będziński, bieruńsko-

lędziński 
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14/ Tworzenie aktów prawa 

wewnątrzszkolnego, w tym statutów. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Rybnik, Żory, 

Jastrzębie-Zdrój; powiaty: 

mikołowski, raciborski,  

rybnicki, wodzisławski 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

i Informacji 

Pedagogicznej "WOM" 

w Rybniku 

ul. Parkowa 4A 

44-200 Rybnik 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

19/ Nowa podstawa programowa języka 

polskiego. 

29/ Nowa podstawa programowa matematyki. 

39/ Nowa podstawa programowa języków 

obcych. 

59/ Podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego. 

64/ Doradztwo zawodowe w szkole. 

69/ Wychowanie patriotyczne we współczesnej 

szkole. 

74/ Rozwijanie kompetencji informatycznych 

dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

79/ Dualne kształcenie w branżowej szkole 

I stopnia. 

6/ Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu / szkole/ 

placówce. 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Bielsko-Biała; 

powiaty: bielski, cieszyński, 

pszczyński, żywiecki 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

"WOM" w Bielsku-Białej 

ul. Legionów 25 

43-300 Bielsko-Biała 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

11/ Tworzenie aktów prawa 

wewnątrzszkolnego, w tym statutów. 

16/ Nowa podstawa programowa języka 

polskiego. 

26/ Nowa podstawa programowa matematyki. 

36/ Nowa podstawa programowa języków 

obcych. 

46/ Nowa podstawa programowa informatyki. 

51/ Nowa podstawa programowa edukacji 

wczesnoszkolnej. 

56/ Podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego. 

61/ Doradztwo zawodowe w szkole. 

71/ Rozwijanie kompetencji informatycznych 

dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

76/ Dualne kształcenie w branżowej szkole 

I stopnia. 

91/ Profilaktyka agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy. 
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80/ Dualne kształcenie w branżowej szkole 

I stopnia.  

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto: Katowice, Tychy, 

Sosnowiec, Dąbrowa 

Górnicza, Mysłowice, 

Jaworzno; powiaty: 

będziński, bieruńsko-

lędziński 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

"WOM" w Katowicach 

ul. Kard. Wyszyńskiego 7 

40-132 Katowice 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

106/ Kurs języka angielskiego dla nauczycieli 

(dla średniozaawansowanych). 

107/ Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli 

(dla średniozaawansowanych). 

2/ Wykorzystanie wniosków z analizy 

efektywności kształcenia, z uwzględnieniem 

badań wewnątrzszkolnych i wyników 

egzaminów zewnętrznych, do podnoszenia 

jakości pracy szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Częstochowa; 

powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, zawierciański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

"WOM" w Częstochowie 

Al. Jana Pawła II 126/130 

42-200 Częstochowa 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/ Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu/ szkole/ 

placówce. 

22/ Nowa podstawa programowa historii – 

wdrażanie i realizacja  w kontekście 

ramowych planów nauczania  w szkole 

podstawowej. 

32/ Nowa podstawa programowa przedmiotów 

przyrodniczych – wdrażanie i realizacja 

w kontekście ramowych planów nauczania 

w szkole podstawowej. 

37/ Nowa podstawa programowa języków 

obcych – wdrażanie i realizacja  w kontekście 

ramowych planów nauczania w szkole 

podstawowej. 

42/ Nowa podstawa programowa wychowania 

fizycznego – wdrażanie i realizacja 

w kontekście ramowych planów nauczania 

w szkole podstawowej. 

47/ Nowa podstawa programowa informatyki 

– wdrażanie i realizacja  w kontekście 

ramowych planów nauczania w szkole 

podstawowej. 

57/ Podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego. 

62/ Doradztwo zawodowe w szkole.  
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77/ Dualne kształcenie w branżowej szkole 

I stopnia. 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar realizacji szkolenia: 

Miasto Częstochowa; 

powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, zawierciański 

 

 

 

 

 

 

Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli 

"WOM" w Częstochowie 

Al. Jana Pawła II 126/130 

42-200 Częstochowa 

 

Rekrutację na szkolenia 

prowadzi wyłącznie 

Wykonawca, któremu 

zostało udzielone 

zamówienie. 

 

 

82/ Wspomaganie ucznia w kontekście jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych.  

87/ Przeciwdziałanie uzależnieniom: 

działalność wychowawcza, edukacyjna, 

informacyjna i profilaktyczna w szkole. 

92/ Profilaktyka agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy. 

 

 


