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przedmiot forma tematyka adresat miejsce dnia godz. prowadzący 

wychowanie 
przedszkolne 

zespół problemowy 
Starszaki żegnają przedszkole; jak w obecnej sytuacji 
dać dzieciom szansę na uroczyste zakończenie 
edukacji przedszkolnej? 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Spotkanie online ZOOM  
Proszę o kontakt do dnia 02.06.2020 r. na 
adres Jozwik.Jozefa@scdidn.siedlce.pl 
w celu uzyskania linku do spotkania 

3-VI 17.00 

Józefa Jóźwik 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

Przy wsparciu rodziców spotkanie zdalne z 
najmłodszymi- "Zajęcia bez słów" wg R. Wolińskiej 
Pomysł zaprezentuje p. Monika Mackiewcz MP 25 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Spotkanie online ZOOM  
Proszę o kontakt do dnia 03.06.2020 r. na 
adres Jozwik.Jozefa@scdidn.siedlce.pl 
w celu uzyskania linku do spotkania 

4-VI 17.00 

edukacja 
wczesnoszkolna 

zespół problemowy - 
warsztat 

Pogłębiona diagnoza uczniów ze SPE. Zainteresowani 
nauczyciele  

Spotkanie stacjonarne 
SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 
Proszę o kontakt do dnia 02.06.2020 r.  
na adres Lebuda.Danuta@scdidn.siedlce.pl 
liczba miejsc ograniczona 

3-VI 13.00 

Danuta Lebuda 
zespół problemowy - 

warsztat 
Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów ze 
SPE. 

Zainteresowani 
nauczyciele  

Spotkanie stacjonarne 
SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 
Proszę o kontakt do dnia 03.06.2020 r.  
na adres Lebuda.Danuta@scdidn.siedlce.pl 
liczba miejsc ograniczona 

4-VI 13.00 

zespół problemowy - 
warsztat 

Metody pracy z uczniami z Zespołem Aspergera oraz 
autystycznymi. Zajęcia prowadzi Pani Marta 
Łukowska –Almaszy. 

Zainteresowani 
nauczyciele  

Spotkanie stacjonarne 
SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 
Proszę o kontakt do dnia 09.06.2020 r.  
na adres Lebuda.Danuta@scdidn.siedlce.pl 
liczba miejsc ograniczona 

10-VI 13.00 

pedagog 
szkolny 

zespół 
samokształceniowy 

Ewaluacja działań pedagoga szkolnego. Pedagodzy szkolni 

Spotkanie stacjonarne 
SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 
Proszę o kontakt do dnia 14.06.2020 r.  
na adres Bogusz.Anna@scdidn.siedlce.pl 
liczba miejsc ograniczona 

15-VI 12.00 Anna Bogusz 

szkolnictwo 
specjalne 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

Aplikacje i narzędzia rozwijające kreatywność 
uczniów podczas pracy zdalnej. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do dnia 11.06.2020 r. na 
adres Szustkowska.Monika@scdidn.siedlce.pl 
w celu uzyskania linku do spotkania 

12-VI 15.00 
Monika 

Szustkowska 

psycholog 
szkolny 

zespół 
samokształceniowy 

Podsumowanie pracy psychologa/pedagoga 
szkolnego. 

Psycholodzy, pedagodzy 
szkolni 

Spotkanie stacjonarne 
SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 
Proszę o kontakt do dnia 03.06.2020 r.  
na adres Lugowska.Joanna@scdidn.siedlce.pl 
liczba miejsc ograniczona 

4-VI 9.00 
Joanna 

Ługowska 

język polski 
sieć współpracy 

i samokształcenia 
Zadanie edukacyjne dla ucznia w systemie nauczania 
na odległość. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Spotkanie online Microsoft Teams  
Proszę o kontakt do dnia 17.06.2020 r.  
na adres Polec.Malgorzata@scdidn.siedlce.pl 
w celu uzyskania linku do spotkania 

18-VI 14.00 
Małgorzata 

Połeć 

matematyka 
sieć współpracy 

i samokształcenia 
Jak wykorzystać zdobyte w czasie pandemii 
umiejętności i doświadczenie  do dalszej pracy?  

Zainteresowani 
nauczyciele matematyki 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do dnia 07.06.2020 r. na 
adres: Saj.Dorota@scdidn.siedlce.pl  
w celu uzyskania linku do spotkania 

8-VI 15.30 Dorota Saj 

informatyka 

spotkanie 
warsztatowe 

Zdalna nauka z wykorzystaniem usługi 
Office 365 dla szkół cz.2 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Spotkanie online  
Rejestracja na wydarzenie 
https://app.evenea.pl/event/office2/ 

4-VI 17.00 

Dariusz Kozioł 

spotkanie 
warsztatowe 

Administrowanie usługą 365 - nowości w usłudze.  
Administratorzy usługi 

Office 365 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do dnia 10.06.2020 r.  
na adres Koziol.Dariusz@scdidn.siedlce.pl  

11-VI 17.00 

język niemiecki 
zespół 

samokształceniowy 
Jak uczniowie odkrywają język niemiecki online? 
Wymiana dobrych praktyk. 

Zainteresowani 
nauczyciele języka 

niemieckiego 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do dnia 08.06.2020 r.  
na adres: Szymaniuk-
Kruk.Malgorzata@scdidn.siedlce.pl  
w celu uzyskania linku do spotkania 

9-VI 14.00 
Małgorzata 

Szymaniuk-Kruk 

język angielski 
zespół 

samokształceniowy 
Ocenianie w zdalnym nauczaniu - wymiana dobrych 
praktyk. 

Nauczyciele języka 
angielskiego 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do dnia 03.06.2020 r. na 
adres Krol.Jolanta@scdidn.siedlce.pl  
w celu uzyskania linku do spotkania 

4-VI 18.30 Jolanta Król 

chemia zespół problemowy Jak radzić sobie z ocenianiem zdalnym? 
Zainteresowani 

nauczyciele 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do dnia 10.06.2020r. na 
adres Kiersztyn.Iwona@scdidn.siedlce.pl 
w celu uzyskania linku do spotkania 

11-VI 16.00 Iwona Kiersztyn 

przyroda/ 
biologia 

zespół problemowy 
Pomysłodajnia - bank dobrych praktyk dla 
nauczycieli biologii, przyrody i nie tylko. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do dnia 16.06.2020 r. na 
adres Sempruch.Agnieszka@scdidn.siedlce.pl  
w celu uzyskania linku do spotkania 

17-VI 16.00 
Agnieszka 
Sempruch 

geografia 
sieć współpracy 

i samokształcenia 

O doświadczeniach edukacji zdalnej - rola dobrych 
zadań edukacyjnych podczas lekcji on-line, 
ocenianie, motywowanie uczniów. 

Nauczyciele geografii 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do dnia 07.06.2020 r. na 
adres Lipinska Marta@scdidn.siedlce.pl  
w celu uzyskania linku do spotkania 

8-VI 16.00 Marta Lipińska 

historia/WOS 

konsultacje 
indywidualne 

Nauczanie zdalne - rozwiązywanie problem dydaktycznych 
i technologicznych. 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do dnia 03.06.2020 r. na 
adres Woznica.Anita@scdidn.siedlce.pl   
w celu uzyskania linku do spotkania 

4-VI 
16.00-
18.00 

Anita Woźnica 

zespól problemowy Metoda odwróconej lekcji. 
Nauczyciele wszystkich 

typów szkół 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do dnia 11.06.2020 r. na 
adres Woznica.Anita@scdidn.siedlce.pl   
w celu uzyskania linku do spotkania 

12-VI 18.00 
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przedmiot forma tematyka adresat miejsce dnia godz. prowadzący 

plastyka 
zespół problemowy 

on-line 
Ocenianie uczniów z plastyki w czasie nauczania zdalnego 
- dzielenie się wiedzą i praktyką. 

Nauczyciele plastyki 

Spotkanie online ZOOM 
Proszę o kontakt do dnia 02.06.2020 r. na 
adres Baczyk.Agnieszka@scdidn.siedlce.pl  
w celu uzyskania linku do spotkania 

4-VI 14.00 
Agnieszka 

Bączyk 

muzyka lekcja otwarta doradcy Zajęcia wokalne w klasach  I-III. 
Zainteresowani 

nauczyciele 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do 04.06.2020 r. na adres 
Rozanski.Dariusz@scdidn.siedlce.pl  
w celu uzyskania linku do spotkania 

5-VI 12.00 
Dariusz 

Różański 

religia zespół problemowy 
Ocenianie bieżące uczniów i końcoworoczne z religii 
podczas nauczania zdalnego. 

Zainteresowani katecheci 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o kontakt do 02.06.2020 r. na adres 
Komorowska.Ewa@scdidn.siedlce.pl  
w celu uzyskania linku do spotkania 

4-VI 16.00 
Ewa 

Komorowska 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

zespół 
samokształceniowy 

Rola i miejsce edukacji (dla bezpieczeństwa) 
w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w czasie epidemii 
Covid-19. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Spotkanie online Microsoft Teams  
Proszę o kontakt do dnia 02.06.2020 r. na 
adres: Maciolek.Szymon@scdidn.siedlce.pl  
w celu uzyskania linku do spotkania 

4-VI 13.00 
Szymon 

Maciołek 

wych. fiz. 
zespół 

samokształceniowy 
Dobre praktyki w zdalnym nauczaniu wychowania 
fizycznego. 

Zainteresowani 
nauczyciele 

Spotkanie online Microsoft Teams  
Proszę o kontakt do dnia 17.06.2020 r. na 
adres Berczynski.Mariusz@scdidn.siedlce.pl 
w celu uzyskania linku do spotkania 

19-VI 14.00 
Mariusz 

Berczyński 

doradztwo 
zawodowe 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

NIEZBĘDNIK DORADCY ZAWODOWEGO 
Podsumowanie pracy rocznej sieci. 

Zainteresowani 
nauczyciele, doradcy 

zawodowi 

Spotkanie online Microsoft Teams 
Proszę o  kontakt do dnia 08.06.2020 r. na 
adres Matysek.Joanna@scdidn.siedlce.pl 
w celu uzyskania linku do spotkania 

9-VI 14.30 
Joanna 

Matysek 

biblioteki 
szkolne 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

AKADEMIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA  
Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza.  

zainteresowani nauczyciele 
bibliotekarze 

Spotkanie online  
Proszę o kontakt do dnia 03.06.2020 r. na 
adres: Tatarczak.Danuta@scdidn.siedlce.pl w 
celu uzyskania linku do spotkania 

4-VI 13.00 
Danuta 

Tatarczak 

*** 
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 

zaprasza nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu  
ze szkół i placówek Miasta Siedlce i gmin powiatu siedleckiego na spotkanie z cyklu 

KLUB OPIEKUNA STAŻU  

które odbędzie się 2 czerwca 2020 r. o godz. 14.30  
na platformie Microsoft Teams (nie wymaga zakładania konta) 

 

Zgłoszenia do dnia 01.06.2020 r. na adres Matysek.Joanna@scdidn.siedlce.pl 
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz miejsce zatrudnienia 

Temat spotkania: PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU 
 

*** 
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 

zaprasza zainteresowanych nauczycieli na KURSY I WARSZTATY 
 

Rejestracja uczestników na kursy przez stronę www.scdidn.siedlce.pl 
 

Forma Tematyka Adresat Miejsce Data  Godz. 

kurs nadający 
uprawnienia 

online 

KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH 
 

Odpłatność: 50/80 zł 
Prowadząca: Marta Lipińska 

Zainteresowani nauczyciele 

Kurs online 
Potwierdzenie uczestnictwa do dnia 03.06.2020 r. 
na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl 
W ramach kursu odbędą się dwa spotkania. 

4-VI 
15.00-
17.00 

kurs nadający 
uprawnienia 

online 

KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU 
 

Odpłatność: 50/80 zł 
Prowadzący: Mariusz Berczyński 

Zainteresowani nauczyciele 
Kurs online 
Potwierdzenie uczestnictwa do dnia 01.06.2020 r. 
na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl 

2-VI 19.00 

kurs nadający 
uprawnienia 

online 

KURS WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU 
 

Odpłatność: 150/180 zł 
Prowadzący: Mariusz Berczyński 

Zainteresowani nauczyciele 
Kurs online 
Potwierdzenie uczestnictwa do dnia 01.06.2020 r. 
na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl 

2-VI 20.00 

kurs  

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI  
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  
W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 
 

Odpłatność: 350/400 zł 
Prowadząca: Małgorzata Mielczarek 

Zainteresowani nauczyciele 
Szkolenie zostanie zorganizowane po 20 sierpnia 2020 r.  

Zgłoszenia przez stronę www.scdidn.siedlce.pl 
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