ZAPRASZAMY
na szkolenia nauczycieli z Częstochowy
oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego,
lublinieckiego i myszkowskiego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
MARZEC – KWIECIEŃ 2010

STRUKTURA RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Adres: 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130
tel.
+48 34 3606004, 34 3606014, 34 3668778;
fax
+48 34 3606239
www: http://www.womczest.edu.pl;
e-mail: info@womczest.edu.pl
Konto: ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
Oferta doskonalenia nauczycieli .......................................................................................................................................................................... str. 5

Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku
42-253 Janów, Złoty Potok, ul. Kościuszki 99
tel./fax +48 34 3278262; tel. 34 3278124
www.womczest.edu.pl
e-mail: zlotypotok@womczest.edu.pl

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
Aleja Jana Pawła II 126/130
42-202 Częstochowa
www.biblioteka.womczest.edu.pl
e-mail: czbp@womczest.edu.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - 830 - 1800
wtorek - 830 - 1800
środa - 830 - 1800

tel. centrala: 34 360 60 04
- sekretariat - wew. 254
- katalogi – wew. 109
- czytelnia – wew. 107
- wypożyczalnia multimedialna – wew. 250
- wypożyczalnia książek – wew. 612 lub 34 3612874
czwartek – biblioteka nieczynna (dzień prac wewnętrznych, lekcje biblioteczne)
piątek - 830 - 1800
pierwsza sobota miesiąca - 800 - 1300

Oferta edukacyjna PBP RODN „WOM” w Częstochowie ..........................................................................................................................str. 11
Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie
Filia w Kłobucku

Filia w Lelowie

Filia w Lublińcu

Filia w Myszkowie

ul. ks. I. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. 34 3173369
klbp@womczest.edu.pl
pn: 800–1800
wt, śr, pt: 800–1600
I i III czw. m-ca: 800–1500
I sob. miesiąca: 800–1300

ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów
tel. 34 3550099
lebp@womczest.edu.pl

ul. I. Paderewskiego 18
42-700 Lubliniec
tel. 34 3511798
lubp@womczest.edu.pl
pn, śr: 800–1730
wt, pt: 800–1500
I i III czw. m-ca:: 730–1500
I sob. miesiąca: 800–1300

Biblioteka
zamknięta
do odwołania

pn, śr, czw, pt: 800–1600
wt: 800–1800
I sob. miesiąca: 800–1300

Wydawnictwo RODN "WOM" w Częstochowie

42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130
tel. centrala: 34 3606004, 34 3606014 wew. 550..553
www.wydawnictwo.womczest.edu.pl
e-mail: wydawnictwo@womczest.edu.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.womczest.edu.pl
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NASZYMI CZASOPISMAMI
Szanowni Czytelnicy i Autorzy, drodzy Nauczyciele!
Pozostając w przekonaniu, że na co dzień jesteście Państwo autorami szeregu własnych materiałów edukacyjnych,
że realizujecie w sposób niekonwencjonalny, nowatorski i niezwykle interesujący wiele zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych, zachęcamy Państwa do publikacji artykułów o tych osiągnięciach na łamach naszych trzech czasopism.

„CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY”

cbo.womczest.edu.pl
Czasopismo adresowane do wszystkich nauczycieli i osób związanych z oświatą. Prezentuje artykuły
dotyczące głównie tematyki dydaktyczno-wychowawczej, m.in.: nowoczesne metody kształcenia
i wychowania, konspekty lekcji, materiały pokonferencyjne, scenariusze uroczystości, sprawozdania
i relacje z ważnych wydarzeń, porady psychologiczno-pedagogiczne, informacje oświatowe. Trzon
stanowią rozdziały: „Edukacja artystyczna”, „Edukacja ekologiczna”, „Edukacja historyczna i obywatelska”, „Edukacja europejska”, „Edukacja a języki obce”, „Wychowanie i opieka”, „Dzielimy się doświadczeniami”,
„Forum bibliotek i bibliotekarzy”, „Forum poradni psychologiczno-pedagogicznych”, Z życia szkół i placówek
oświatowych”. Ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie ok. 800 egzemplarzy. Przekazywane
bezpłatnie do szkół oraz placówek oświatowych Częstochowy i okolicznych powiatów.



kontakt: Grażyna Bochenkiewicz - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 219

„EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE”

edel.womczest.edu.pl
Czasopismo adresowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, studentów uczelni pedagogicznych i pracowników nauki. Redagowane we współpracy z Wyższą Szkołą
Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Jego tematyka dotyczy głównie aspektów odnoszących się do wczesnej edukacji dziecka. Przedstawia propozycje konkretnych rozwiązań, założenia teoretyczne, idee i projektowane zmiany oraz opinie wielu środowisk. Szczególny nacisk kładzie na prezentowanie własnego punktu widzenia. Strukturę czasopisma stanowią trzy działy: „Z teorii”, „Z praktyki”, „Nowości i recenzje wydawnicze”. Czasopismo ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie ok.
300 egzemplarzy. Dostępne w prenumeracie rocznej 20 zł (4 numery). Każdy numer poświęcony innemu zagadnieniu. Temat kolejnego numeru: Dziecko w świecie wartości. Termin składania artykułów: do 30.03.2010 r.



kontakt: Jadwiga Mielczarek - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: j.mielczarek@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 239

„KWARTALNIK NAUCZYCIELSKI”

www.womczest.edu.pl
Czasopismo adresowane do wszystkich nauczycieli i osób związanych z oświatą. Preferuje artykuły
dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie zajęć edukacyjnych wynikających z „Podstawy programowej…”, a szczególnie zagadnień dotyczących: nowoczesnych metod kształcenia i wychowania,
innowacji pedagogicznych, zarządzania w oświacie, konstruowania programów nauczania, wychowania do życia w rodzinie, szkolnictwa zawodowego, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowania przez twórczość. Ukazuje się kwartalnie, w formie elektronicznej na stronie internetowej naszego ośrodka: www.womczest.edu.pl, w zakładce „Forum nauczycieli”. Artykuły do numeru czerwcowego będą
przyjmowane do 24 maja 2010 r.



kontakt: Ryszard Kluba - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: kluba@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 221

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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AKTUALNOŚCI RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Wojewódzcy eksperci przedmiotowi w RODN „WOM” w Częstochowie udzielają konsultacji w zakresie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Eksperci są przygotowani przez CODN i MEN do wspierania nauczycieli w pracy z nową podstawą programową. Pytania do ekspertów prosimy kierować drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście.
l.p.
1.

4.

przedmiot
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja
historyczna
i obywatelska
Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
Język obcy

5.

Język polski

2.
3.

6.

Plastyka

7.

Wychowanie fizyczne

8.

Matematyka

imię i nazwisko eksperta
Bożena Harasimowicz
nauczyciel konsultant
Aleksandra Klimza
nauczyciel konsultant
Jadwiga Mielczarek
nauczyciel konsultant
Marzena Pieńkowska
nauczyciel konsultant
Danuta Bernacka
nauczyciel konsultant
Grażyna Bochenkiewicz
nauczyciel konsultant
Sylwia Kurcab
nauczyciel konsultant
Katarzyna Wąsowicz
nauczyciel konsultant
Aneta Wojciechowska
nauczyciel doradca

adres e-mailowy

nr tel.

harasimowicz@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 212

klimza@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 233

j.mielczarek@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 239

pienkowska@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 220

bernacka@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 230

bochenkiewicz@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 219

kurcab@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 233

wasowicz@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 241

gimnaz1k-pol@oswiata.org.pl

34 3551712

Nauczyciele konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie: Pani Dorota Duber
i Pani Agnieszka Perczak, zapraszają do współpracy nauczycieli uczących matematyki
we wszystkich typach szkół.

Oferta bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli matematyki uczących w szkołach ponadgimnazjalnych znajduje się na
str. 6-9 naszego Harmonogramu.
Prosimy o kontakt drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście:
Dorota Duber: duber@womczest.edu.pl, tel. wew. 224
Agnieszka Perczak: perczak@womczest.edu.pl, tel. wew. 224

Studia podyplomowe
Absolwentów kursów kwalifikacyjnych informujemy o prowadzonej przez nasz Ośrodek rekrutacji na studia
podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną "Ignatianum" w Krakowie. Zajęcia
odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z RODN „WOM” w Częstochowie
tel. 34 3606004 lub e-mail studiapodyplomowe@womczest.edu.pl
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Tytuł

czas trwania
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ...................................................................................................................... 3 semestry (415 godz.)
Oligofrenopedagogika ................................................................................................................................................................................... ok. 100 godz.
Terapia pedagogiczna ................................................................................................................................................................................... ok. 100 godz.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ................................................................................................................................................ ok. 100 godz.
Wychowanie do życia w rodzinie ............................................................................................................................................................. ok. 100 godz.

Edukacja dla bezpieczeństwa
Nauczycieli zainteresowanych ukończeniem kursu nadającego kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia
zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa prosimy o kontakt mailowy: harasimowicz@womczest.edu.pl lub telefoniczny 34 3606004, 34 3606014
wew. 212
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OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – BEZPŁATNA – KONFERENCJE
KONFERENCJA: „Akademia Wychowawcy”
Uczestników „Akademii Wychowawcy” zapraszamy na spotkania w terminach:
Moduł III.
Moduł IV.

W jaki sposób rozwiązywane są problemy wychowawcze
w szkołach?
Rola i sposób funkcjonowania instytucji wspierających nauczycieli-wychowawców.

18.03.2010 r.
godz. 1200
22.04.2010 r.
godz. 1200

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele konsultanci: Elżbieta Doroszuk i Aneta Żurek.

KONFERENCJA: „Skuteczny nauczyciel, wychowawca”
17.03.2010 r., godz.1500; Aula „Forum” RODN „WOM”
Zapraszamy do udziału zainteresowanych nauczycieli pedagogów szkolnych, katechetów ,wychowawców świetlic
szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów, nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych
Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele konsultanci: Urszula Mielczarek, Elżbieta Doroszuk oraz nauczyciel doradca Ewa Matysiak. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: mielczarek@womczest.edu.pl
W programie konferencji: • Dziecko nadpobudliwe w systemie szkolnym. • Wykorzystanie „Treningu Zastępowania Agresji „ucznia nadpobudliwego z zaburzeniami zachowania. • Uczeń z nadpobudliwością - Moje wyobrażenia
a rzeczywistość. • Współpraca wychowawców klas z rodziną dziecka nadpobudliwego.

KONFERENCJA: „Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesu dydaktycznego”
23.03.2010 r. godz. 1400 Aula „Forum” RODN „WOM”
Wszystkich nauczycieli zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres
miekina@womczest.edu.pl
Uwaga: Zapraszamy twórczych nauczycieli realizujących innowacje pedagogiczne lub pracujących nowatorskimi
metodami do podzielenia się swoimi doświadczeniami – zgłoszenia wraz ze streszczeniami wystąpień prosimy
przesyłać na adres: miekina@womczest.edu.pl lub dostarczyć osobiście w terminie do 09.03.2010 r.
Szczegółowych informacji udzielają konsultanci: Jolanta Miękina, Maria Wasik-Tyrała.

KONFERENCJA: Edukacja ekologiczna w dydaktyce i wychowaniu

26.04.2010r., godz. 1400; Aula „Forum” RODN „WOM”

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres
wasik-tyrala@womczest.edu.pl.
Uwaga: Nauczyciele, którzy zechcą podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie realizacji edukacji ekologicznej proszę o kontakt telefoniczny do 20.04.2010 r. tel. 34 3606004 w. 229.
Szczegółowych informacji udzielają konsultanci: Maria Wasik-Tyrała, Barbara Długosz.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.womczest.edu.pl
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – BEZPŁATNA – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s. 231

K. Wąsowicz

RODN ,,WOM”
s. 244

J. Mielczarek

RODN „WOM”
s. 237

M. Pieńkowska

09.03.2010 r.
18.03.2010 r.
26.03.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231
s. 237
s. 244

J. Miękina

10.03.2010r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

10.03.2010r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 201

A. Żurek

Realizacja projektu „U progu dorosłości” nauczyciele prowadzący ka- 10.03.2010 r.
techezę przyparafialną
godz. 1500
„Co w trawie piszczy” - edukacja ekolo- zainteresowani nauczyciele
giczna. Warsztaty składają się z trzech
10.03.2010 r.
modułów. III moduł to zajęcia w terenie.
godz. 1300
Zgłoszenia kierować na adres wasik-tyrala@womczest.edu.pl do 09.03.10
Komputer nowoczesnym środkiem dy- nauczyciele edukacji wczesnoszdaktycznym w edukacji wczesnoszkolnej kolnej z Częstochowy i powiatu
wg założeń nowej podstawy programo- częstochowskiego, którzy nie 11.03.2010r.
uczestniczyli w tym szkoleniu
godz.1500
wej

RODN „WOM”
s.237

E. Doroszuk

RODN „WOM
s. 244

M. Wasik-Tyrała

RODN „WOM”
s. 201

B. Długosz

11.03.2010 r.
godz.1500

RODN ,,WOM’’
s. 231

S. Kurcab

11.03.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

D. Duber
A. Perczak

12.03.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

M. Pieńkowska

12.03.2010r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 244

J. Mielczarek

13.03.2010 r.
godz. 1000

Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie
k/Częstochowy

E. Doroszuk

RODN „WOM”
s. 201

U. Mielczarek

RODN „WOM”
s. 244

D. Duber
A. Perczak

Formułowanie wymagań edukacyjnych
i ocenianie na lekcji wychowania fizycznego.
Diagnoza przedszkolna. Metody badania
dojrzałości szkolnej dziecka.
Rozwijanie strategii komunikacyjnych
i kompensacyjnych w nauczaniu języka
obcego
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dla kogo

nauczyciele
wychowania
04.03.2010 r.
fizycznego wszystkich typów
godz.1500
szkół
nauczyciele przedszkoli, od- 04.03.2010 r.
działów przedszkolnych
godz1500
nauczyciele języków obcych
05.03.2010 r.
wszystkich typów szkół
godz. 1500

nauczyciele zainteresowani
uczestnictwem w cyklicznych
(3) spotkaniach
Zgłoszenia kierować na adres miekina@womczest.edu.pl
Rozwijanie kreatywności uczniów po- nauczyciele przedmiotów huprzez zastosowanie metod aktywizują- manistycznych w szkołach
cych.
podstawowych
Dziecko z FASD- rozpoznanie i możliwo- zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni, nauczyciele
ści terapeutyczne.
szkół i placówek specjalnych.

wcześniej

Zgłoszenia kierować na adres długosz@womczest.edu.pl do 08.03.2010 r.
Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Wiel- nauczyciele
przedmiotów
kanoc na 100 sposobów - metody i for- artystycznych
my pracy z dziećmi na zajęciach arty- Zainteresowani nauczyciele
stycznych.
Zgłoszenia kierować na adres kurcab@womczest.edu.pl
Przygotowani ucznia do nowej matury nauczyciele matematyki szkół
z matematyki. Zakres podstawowy i ponadgimnazjalnych z Częrozszerzony.
stochowy
Metody, techniki i formy pracy na lekcji nauczyciele języków obcych
języka obcego na etapie wczesnoszkol- na etapie wczesnoszkolnym
nym
Program wychowania przedszkolnego – nauczyciele przedszkoli, odw świetle założeń reformy MEN.
działów przedszkolnych
Realizacja projektu „U progu dorosłości” nauczyciele prowadzący katechezę przyparafialną

nauczyciele wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele
15.03.2010 r.
realizujący zajęcia opieki świetligodz.1500
cowej zgodnie z art. 42 ust 2 KN
z terenu Częstochowy, powiatu
częstochowskiego, lublinieckiego
Przygotowani ucznia do nowej matury nauczyciele matematyki szkół
15.03.2010 r.
z matematyki.
Zakres
podstawowy ponadgimnazjalnych z pow.
godz. 1500
częstochowskiego i kłobuckiego
i rozszerzony.

Prezentacje świetlic szkolnych-Świetlica
z pomysłem. Ćwiczenia, zabawy, gry
relaksacyjno-odprężające, mandala,
masażyki i wierszyki … na uspokojenie.
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Temat
Rozwijanie kreatywności uczniów poprzez zastosowanie metod aktywizujących.
Praktyczne ćwiczenia dnia codziennegoelementy metody Marii Montessori do
wykorzystania w pracy z dziećmi.
Prezentacje świetlic szkolnych-Świetlica
z pomysłem. Szaleństwa bibułkowe na
Wielkanoc.

Dla kogo

Termin
godzina

nauczyciele
przedmiotów
18.03.2010r.
humanistycznych w gimnagodz.1500
zjach
zainteresowani nauczyciele,
18.03.2010r.
nauczyciele szkół i placówek
godz.1500
specjalnych
wychowawcy świetlic szkolnych,
nauczyciele, nauczyciele edukacji
18.03.2010 r.
wczesnoszkolnej,
nauczyciele
godz.1500
realizujący zajęcia opieki świetlicowej zgodnie z art. 42 ust 2 KN

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s.201

M. Tubielewicz

RODN „WOM”
s. 244.

A. Żurek

Gimnazjum
Zespół Szkół
w Konopiskach

U. Mielczarek

Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Wiel- nauczyciele
przedmiotów
kanoc na 100 sposobów - metody i for- artystycznych, zainteresowa18.03.2010 r. RODN ,,WOM’’
my pracy z dziećmi na zajęciach arty- ni nauczyciele
godz.1500
s. 231
stycznych
Zgłoszenia kierować na adres kurcab@womczest.edu.pl
Kształcenie zawodowe i ustawiczne nauczyciele
przedmiotów
Zespół Szkół
w kontekście predyspozycji uczniów zawodowych
18.03.2010 r. Ponadgimnazjali potrzeb rynku pracy
godz. 1300 nych w Koniecpolu
Sztuka integracji i akceptacji osób z nie- nauczyciele
wychowania
pełnosprawnością intelektualną na zaję- fizycznego,
wychowawcy, 19.03.2010 r.
RODN „WOM”
ciach wychowania fizycznego i nie tylko. pedagodzy szkolni, zaintere- godz.1500
s. 244
sowani nauczyciele
Komputer nowoczesnym środkiem dy- nauczyciele edukacji wczesnoszdaktycznym w edukacji wczesnoszkolnej kolnej z powiatu kłobuckiego,
22.03.2010r.
RODN „WOM”
wg założeń nowej podstawy programo- którzy nie uczestniczyli w tym
godz.1500
s. 201
szkoleniu wcześniej
wej
Zgłoszenia kierować na adres długosz@womczest.edu.pl do 19.03.2010 r.
Prezentacje świetlic szkolnych- Świetlica nauczyciele wychowawcy świez pomysłem. Ćwiczenia, zabawy, gry tlic szkolnych, nauczyciele edurelaksacyjno-odprężające,
mandala, kacji wczesnoszkolnej, nauczy- 22.03.2010 r.
RODN „WOM
masażyki i wierszyki … na uspokojenie. ciele realizujący zajęcia opieki godz. 1500
s. 244
świetlicowej zgodnie z art. 42 ust

S. Kurcab

J. Trzos

K. Wąsowicz

B. Długosz

U. Mielczarek

2 KN z powiatu kłobuckiego,
myszkowskiego

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nauczyciele
kontekście predyspozycji uczniów i po- zawodowych
trzeb rynku pracy

przedmiotów

Zespół Szkół Nr 1
22.03.2010 r. im. E. Kwiatkowgodz. 1400
skiego w Myszkowie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego - opracowanie dokumentu szkolnego.
Zrozumieć dziecko agresywne. Agresja
dzieci i młodzieży narastający problem.

nauczyciele
wychowania
23.03.2010 r.
fizycznego wszystkich typów
godz.1500
szkół
zainteresowani nauczyciele,
pedagodzy szkolni, nauczy- 24.03.2010r.
ciele szkół i placówek spe- godz.1500
cjalnych
Uczeń z dysleksją w procesie dydaktycz- nauczyciele, katecheci, wyno-wychowawczym.
chowawcy klas, pedagodzy 24.03.2010 r.
O czym warto pamiętać?
szkolni
godz.1500
Promocja prawa dziecka do nauki.
Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nauczyciele
przedmiotów
kontekście predyspozycji uczniów i po- zawodowych
24.03.2010 r.
trzeb rynku pracy
godz. 1430
Kształcenie zawodowe i ustawiczne w
kontekście predyspozycji uczniów i potrzeb rynku pracy
Przygotowani ucznia do nowej matury
z matematyki. Zakres podstawowy i rozszerzony.

J. Trzos

RODN „WOM”
s. 201

K. Wąsowicz

RODN „WOM”
s. 237.

A. Żurek

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

Zespół Szkół im.
Tadeusza Kościuszki w Żarkach

J. Trzos

25.03.2010 r.
godz. 1300

Zespół Szkół
w Krzepicach

J. Trzos

nauczyciele matematyki szkół
ponadgimnazjalnych z pow. 25.03.2010 r.
lublinieckiego i myszkow- godz. 1500
skiego

RODN „WOM”
s. 244

D. Duber
A. Perczak

nauczyciele
zawodowych

przedmiotów

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

Bezpieczeństwo w sieci.

nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół po- 25.03.2010 r.
RODN „WOM”
R. Praszczyk
nadgimnazjalnych.
godz. 1500
s. 238
Zgłoszenia kierować na adres praszczyk@womczest.edu.pl
Euro na edukacje- fundusze unijne.
zainteresowani nauczyciele
30.03.2010 r. RODN „WOM”
A. Klimza
godz.1500
s. 237
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
nauczyciele wszystkich tymarzecplatforma
w Internecie. Szkolenie On-Line z wyko- pów szkół
kwiecień
zdalnego nauczarzystaniem platformy MOODLE – 20
2010 r.
nia
G. Bochenkiewicz
w zależności
godzin dydaktycznych.
od terminu
MOODLE
Więcej o szkoleniu na stronie:
wpływu zgłoRODN „WOM”
www.moodle.womczest.edu.pl
szeń

Zgodność realizacji praktycznej nauki nauczyciele
zawodu z przepisami prawa
zawodowych
„Co w trawie piszczy” edukacja ekologiczna – II moduł
Komputer nowoczesnym środkiem dydaktycznym w edukacji wczesnoszkolnej
wg założeń nowej podstawy programowej

przedmiotów 08.04.2010 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
godz. 1300
w Koniecpolu

zainteresowani nauczyciele

09.04.2010 r.
godz. 1300

RODN „WOM”
s. 231

J. Trzos
M. Wasik-Tyrała

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z powiatu myszkowskiego i lublinieckiego, 14.04 2010r.
RODN „WOM”
B. Długosz
którzy
nie
uczestniczyli godz.1500
s. 201
w tym szkoleniu wcześniej
Zgłoszenia kierować na adres długosz@womczest.edu.pl do 12.04 .2010 r.
Dziecko romskie w przedszkolu, szkole. zainteresowani nauczyciele,
Romowie – przyszłość bez uprzedzeń.
wychowawcy,
pedagodzy
14.04.2010r.
RODN „WOM”
Warsztaty z udziałem asystenta edukacji szkolni, nauczyciele szkół
A. Żurek
godz.1500
s. 244
romskiej.
i placówek specjalnych
Zgłoszenia kierować na adres zurek@womczest.edu.pl
Euro na edukacje -fundusze unijne.
zainteresowani nauczyciele
14.04.2010 r.
RODN „WOM”
A. Klimza
godz.1500
s. 237
Miejsca pamięci w Częstochowie oraz ich uczestnicy projektu
rola w wychowaniu dzieci i młodzieży.
RODN „WOM”
Spotkanie trzecie w ramach II edycji
14.04.2010 r.
G. Bochenkiewicz
s. 236
projektu.
Więcej o projekcie na stronie: www.mp-czest.yoyo.pl
Prezentacje multimedialne.
zainteresowani nauczyciele. 14.04.2010 r.
RODN „WOM”
R. Praszczyk
godz. 1500
s. 238
Zgłoszenia kierować na adres praszczyk@womczest.edu.pl
Kształtowanie sprawności fizycznej nauczyciele edukacji wczei wychowanie zdrowotne dzieci w edu- snoszkolnej z Częstochowy 15.04.2010r.
RODN „WOM”
B. Długosz
kacji wczesnoszkolnej wg założeń nowej i powiatu częstochowskiego.
godz.1500
s. 201
podstawy programowej
,,Przyjaciele Zippiego” - program promo- Realizatorzy III edycji pro15.04.2010r.
RODN ,,WOM”
cji zdrowia psychicznego dzieci – moduł gramu
J. Mielczarek
godz. 1500
s. 236
5; 6.
Zespół Szkół Nr 1
Zgodność realizacji praktycznej nauki nauczyciele
przedmiotów
15.04.2010 r. im. E. Kwiatkowzawodu z przepisami prawa
zawodowych
J. Trzos
skiego
godz. 1300
w Myszkowie
Misja wirtualna w edukacji językowej – nauczyciele języków obcych
projekt dydaktyczny z wykorzystaniem wszystkich typów szkół
19.04.2010 r.
RODN „WOM”
M. Pieńkowska
zasobów Internetu
godz. 1500
s. 201
Zgłoszenia kierować na adres pienkowska@womczest.edu.pl
Komputer narzędziem pracy nauczycie- zainteresowani nauczyciele.
19.04.2010 r.
RODN „WOM”
la.
R. Praszczyk
godz. 1500
s. 238
Zgłoszenia kierować na adres praszczyk@womczest.edu.pl
Praca z uczniem trudnym- jak radzić zainteresowani nauczyciele, 21.04.2010r.
RODN „WOM”
A. Żurek
sobie z trudnym uczniem?
pedagodzy szkolni
godz.1500
s. 201.
Zgodność realizacji praktycznej nauki nauczyciele
przedmiotów 21.04.2010 r. Zespół Szkół im.
Tadeusza KościuszJ. Trzos
zawodu z przepisami prawa
zawodowych
godz. 1430
ki w Żarkach
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Temat

Dla kogo

Kształtowanie sprawności fizycznej i wy- nauczyciele edukacji wczechowanie zdrowotne dzieci w edukacji snoszkolnej z powiatu lubliwczesnoszkolnej wg założeń nowej nieckiego i myszkowskiego.
podstawy programowej
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zainteresowani nauczyciele
z wadą słuchu
Zgodność realizacji praktycznej nauki nauczyciele
przedmiotów
zawodu z przepisami prawa
zawodowych
Misja wirtualna w edukacji - projekt dy- zainteresowani nauczyciele
daktyczny z wykorzystaniem zasobów wszystkich typów szkół
internetu
Zgłoszenia kierować na adres pienkowska@womczest.edu.pl
Specjalne potrzeby uczniów niewido- zainteresowani nauczyciele
mych i slabowidzących
Dziecko w sieci – zapobieganie zagroże- nauczyciele szkół podstawoniom w Internecie
wych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia kierować na adres praszczyk@womczest.edu.pl
Kształtowanie sprawności fizycznej i wy- nauczyciele edukacji wczechowanie zdrowotne dzieci w edukacji snoszkolnej z powiatu kłowczesnoszkolnej wg założeń nowej buckiego
podstawy programowej
Kompetencje kluczowe- wiedza i umie- nauczyciele
przedmiotów
jętności dziecka na zajęciach plastycz- artystycznych, zainteresowanych na każdym etapie edukacyjnym.
ni nauczyciele
Rodzice – szkoła. Partnerstwo i dialog w nauczyciele wszystkich tyedukacji. Szkolenie On-Line z wykorzy- pów szkół
staniem platformy MOODLE – 30 godzin
dydaktycznych.
Więcej o szkoleniu na stronie:
www.moodle.womczest.edu.pl

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

22.04.2010r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz

22.04.2010 r.
godz. 1500
22.04.2010 r.
godz. 1300

RODN „WOM”
s. 236
Zespół Szkół
w Krzepicach

26.04.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

26.04.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Miękina

28.04.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

R. Praszczyk

29.04.2010r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz

29.04.2010 r.
godz.1500

RODN ,,WOM’’
s. 236

S. Kurcab

J. Miękina
J. Trzos

kwiecień-maj
platforma
2010 r.
zdalnego naucza(w zależności
nia
G. Bochenkiewicz
od terminu
MOODLE
wpływu zgłoRODN „WOM”
szeń)

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Temat
Realizacja planu rozwoju zawodowego
Realizacja planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie
wymagań
kwalifikacyjnych na stopień
nauczyciela dyplomowanego
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów – procedury, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów – procedury, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów i kontraktowych –
procedury;
sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego

Dla kogo
Liderzy WDN

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

29.03.2010 r.
godz.1500

Aula “FORUM”
RODN “WOM”

B. Harasimowicz

Miejsce

Prowadzący

Termin
godzina
2.03.2010 r.
godz. 1430
9.03.2010 r.
godz. 1430

nauczyciele starający się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
nauczyciele starający się o awans na
stopień nauczyciela dyplomowanego
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy złożyli kartę zgłoszenia
18.03.2010 r.
na kurs doskonalący i inni zainteregodz. 1500
sowani uczestnictwem w cyklicznych
(3) spotkaniach
nauczyciele stażyści z powiatów:
kłobuckiego, lublinieckiego, mysz- 12.04.2010 r.
kowskiego
godz. 1500

ZSP nr 3
w Myszkowie
ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk
E. Doroszuk

RODN „WOM”
s. 236

B. Długosz

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

nauczyciele stażyści z Częstochowy
i powiatu częstochowskiego
23.04.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

nauczyciele przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych
26.04.2010 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s.244

J. Mielczarek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Awans zawodowy na stopień nauczyciele przedszkoli, oddziałów
nauczyciela dyplomowanego – przedszkolnych
29.04.2010 r.
procedury;
sprawozdanie
godz. 1500
z planu rozwoju zawodowego

Miejsce

Prowadzący

RODN ,,WOM”
s.231

J. Mielczarek

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat

Dla kogo

Organizacja i przebieg II etapu powiatowych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Twórczych

koordynatorzy powiatowych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Twórczych
Finał Konkursu Przedmiotowego uczniowie zakwalifikowaz Matematyki organizowanego ni do III etapu
przez KO
X zasad ekologicznego Ja – kształnauczyciele biologii
towanie postaw proekologicznych
i przyrody oraz wychow nauczaniu przyrody i biologii
wawcy wraz z uczniami
Diagnoza pedagogiczna i obserwa- nauczyciele
przedszkoli
cja – jako niezbędne narzędzie i oddziałów
przedszkolw planowaniu pracy dydaktycznej nych przy szkołach podnauczyciela wychowania przed- stawowych gminy Myszszkolnego
ków
Teatr ruchu w katechezie
zainteresowani katecheci
Zabawa jako podstawowa forma
działalności dziecka w wieku przedszkolnym w realizacji treści Podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Rozwój zawodowy nauczycieli religii
Przygotowanie
nauczycieli
do
współorganizowania
Młodzieżowych Rad Miasta i Gmin.
Teatr ruchu w katechezie

nauczyciele
przedszkoli
i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy Myszków
zainteresowani katecheci
nauczyciele historii i wos
lub innych przedmiotów
zainteresowani tematem,
przedstawiciele samorządów
zainteresowani katecheci

Praca z uczniem mającym trudności zainteresowani nauczyciew nauce
le matematyki
Rozwój zawodowy nauczycieli religii
Prawda i kłamstwo
o Katyniu - inscenizacja w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

zainteresowani katecheci
wychowawcy z młodzieżą
i zainteresowani nauczyciele

Nauczać i wychowywać przez war- nauczyciele,
katecheci,
tości. Promocja prawa dziecka do wychowawcy klas
nauki.
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Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

03.03.2010 r.
godz. 1500

Gimnazjum Nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska-Ludwig

15.03.2010 r.
godz.1000

RODN „WOM”
w Częstochowie

A. Wiśniewska

16.03.2010 r.
godz. 1200

Gimnazjum Nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska-Ludwig

24.03.2010 r.
godz. 1600

Przedszkole Nr 1
w Myszkowie

A. Czyż
J. Mielczarek

20.03.2010 r.
godz.1000

RODN „WOM”
w Częstochowie

E. Matysiak

14.04.2010 r.
godz. 1600

Przedszkole Nr 1
w Myszkowie

A. Czyż

14.04.2010 r.
godz1500

Instytut Teologiczny w Częstochowie

E. Matysiak

15.04.2010r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

J. Durka
M. Tubielewicz

17.04.2010 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
w Częstochowie
Zespół Szkół Nr 3
w Myszkowie,
Gimnazjum Nr 3
w Myszkowie
Instytut Teologiczny w Częstochowie

A. Wiśniewska

informacja
o godzinie zostanie podana telefonicznie w zaproszeniach

Miejski
Dom Kultury
w Myszkowie

G. Wróblewska-Ludwig

22.04.2010 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

E. Matysiak
U. Mielczarek

19.04.2010 r.
godz. 1500
21.04.2010 r.
godz. 1500
22.04.2010 r.

E. Matysiak

E. Matysiak
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OFERTA EDUKACYJNA – BEZPŁATNA - PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Lekcje biblioteczne
Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej odbywają się w bibliotece w każdy czwartek. Do uczestnictwa zapraszamy uczniów
różnych typów szkół, od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych. Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie i wybór tematu zajęć.

Tematyka zajęć organizowanych w roku szkolnym 2009/2010
Dla dzieci w wieku przedszkolnym

(przewidywany czas trwania zajęć: 1 godz. zegarowa)

Książka przyjacielem przedszkolaka
Poszukiwanie Duszka Książkouszka w bibliotece
Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

(przewidywany czas trwania zajęć: 1,5–2 godz. zegarowe)

Spotkanie z Plastusiem w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej
Brzechwa dzieciom
Budowa książki
Dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
(przewidywany czas trwania zajęć: 1,5 godz. zegarowej)
Co to takiego teatr? (dla uczniów klas IV)

Podróż w świat filmu - historia i język filmu, tworzenie
scenariusza i scenopisu
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
(przewidywany czas trwania zajęć: 1,5 godz. zegarowej)

Warsztat informacyjny Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie (dla uczniów klas I i II liceum oraz
klas I-III technikum
Jak gromadzić i porządkować literaturę w celu przygotowania się do egzaminu maturalnego z języka polskiego?
Bibliografia załącznikowa – zasady przygotowania
Zajęcia z elementami biblioterapii
(przewidywany czas trwania zajęć: 1,5 godz. zegarowej)

Nowy kolega (dla dzieci klas I-III szkół podstawowych)
Kompleksy – co to takiego? (dla dzieci klas IV-VI szkół
podstawowych)
Inne zajęcia biblioteczne
Nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjal(przewidywany czas trwania zajęć: 1,5 godz. zegarowej)
nych i ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału w zaJak korzystać z encyklopedii i słowników? - zajęcia
jęciach Biblioteka jakiej nie znamy, których głównym cez wykorzystaniem technik multimedialnych
lem jest poznanie specyfiki pracy biblioteki pedagogicznej
Czasopismo źródłem wiedzy i informacji
oraz zasad korzystania z jej zbiorów i usług. Czas trwania
zajęć: 45 minut.
Reklamo – pokaż prawdziwą twarz!
W celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy kontaktować się z:
Beatą Raczyńską (raczynska@womczest.edu.pl), Aliną Tyś (tys@womczest.edu.pl) - tel. 34 3612874
Dokumenty gromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej (dla uczniów klas V)
Reklama jako forma komunikatu (dla uczniów klas VI)
Dla uczniów gimnazjów

„My i inni” - Cykl zajęć z Elementami Biblioterapii dla dzieci w wieku 7-13 lat

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu zajęć z elementami biblioterapii „My i inni” (wg programu Alicji Pogudz
i Katarzyny Greli opublikowanego w Biuletynie Informacyjnym Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego Biblioterapeuta, nr 4/2008, s. 7-22). Podstawowym założeniem programu jest zmiana postawy ucznia wobec siebie i innych, rozwinięcie
umiejętności rozpoznawania pozytywnych oraz negatywnych uczuć i postaw, pomoc w radzeniu sobie ze swoimi emocjami
poprzez obcowanie z utworami literackimi. Program obejmuje siedem zajęć połączonych w spójny tematycznie cykl, realizowany w regularnych odstępach czasu.
Tematyka zajęć wchodzących w skład programu:
„My – jako grupa”; „Porozumiewamy się w grupie”; „Sztuka odmawiania”; „Uczucia – uczymy się je rozpoznawać i nazywać”;
„Jak pokonać agresję”; „Jesteśmy różni”; „Jestem sobą i wierzę w siebie”.
Zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie:
Agnieszka Chmielewska (chmielewska@womczest.edu.pl), Katarzyna Kucharzewska (kucharzewska@womczest.edu.pl)
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 34 3606004 w. 107.

Konkurs Ortograficzny „Dyktuś 2010”
13 maja 2010 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbędzie się kolejna, ósma edycja
Miejskiego konkursu ortograficznego Dyktuś 2010 dla uczniów klas trzecich nauczania zintegrowanego częstochowskich szkół
podstawowych.
Szczegółowe informacje o konkursie, karty zgłoszeń oraz regulamin zamieszczone są na stronie internetowej biblioteki
www.biblioteka.womczest.edu.pl w zakładce Konkursy.

Konkurs Czytelniczy i Plastyczny „Spotkanie z Lekturą”

27 maja 2010 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbędzie się kolejna, siódma edycja
Konkursu czytelniczego i plastycznego „Spotkanie z lekturą”. Do udziału w konkursie zapraszany uczniów trzecich klas częstochowskich szkół podstawowych.
Szczegółowe informacje o konkursie, karty zgłoszeń oraz regulamin zamieszczone są na stronie internetowej biblioteki
www.biblioteka.womczest.edu.pl w zakładce Konkursy.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2009/2010
na doskonalenie zawodowe organizowane
przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
(Zgłoszenie można przekazać osobiście, pocztą, faksem lub przez nasze strony internetowe)

Nr szkolenia/kursu: ............ Tytuł szkolenia/kursu: ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko:
Imię:
Urodzony(a) dnia:

DZIEŃ

Adres zamieszkania:

MIESIĄC

w
ROK

MIEJSCOWOŚĆ (W DOPEŁNIACZU)

KOD

POCZTA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA

Telefon prywatny:

NIP:

Adres e-mail:
Wykształcenie:
Nazwa uczelni: ......................................................................................................................................................................................
Rok ukończenia: ............; kierunek .............................................................................................................. ; tytuł .......................
 nie posiadam
Kwalifikacje pedagogiczne:
 posiadam
Nauczane przedmioty: 1. ..........................................................
2. ...........................................................
3. ..........................................................
4. ...........................................................
Staż pracy w zawodzie nauczyciela: ................
 nauczyciel stażysta
 kontraktowy
 mianowany
 dyplomowany
Typ szkoły/placówki:  przedszkole  szkoła podstawowa  gimnazjum  szkoła ponadgimnazjalna

 inna (jaka): .............................................................................................................................................
Funkcja/stanowisko:  nauczyciel
 dyrektor
 pracownik samorządu terytorialnego

 inna (jaka):

 pedagog szkolny
 bibliotekarz
 doradca metodyczny  wizytator

Miejsce pracy:

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI

Adres
MIEJSCOWOŚĆ

GMINA
ADRES

Telefon szkoły/placówki:

NIP:
NIP SZKOŁY/PLACÓWKI

Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) „O ochronie danych osobowych” wyrażam zgodę
na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach dydaktycznych i statystycznych. Ponadto oświadczam, że znane jest
mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

................................................., dnia .........................

..............................................................................
podpis nauczyciela

UWAGI:
Kursy kwalifikacyjne wymagają załączenia zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole/placówce oświatowej, a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu oraz kwalifikacji pedagogicznych
*)
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