
1 
 

Urząd Miejski w Mosinie           Załącznik do pisma OP.0004.1.2022.ABK 

Referat Oświaty i Sportu 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie 

Nazwa studiów, 

studiów 

podyplomowych/kursu 

kwalifikacyjnego wraz 

z ceną I semestru 

Cena za 

semestr/poniesiony 

koszt 

Dofinansowanie 

przyznane dla 

nauczyciela  

Nazwa kursów 

doskonalących wraz z 

ceną 

Wielkość 

dofinansowania 

przyznanego dla 

nauczyciela 

Tematyka szkoleniowych rad 

pedagogicznych wraz z ich 

kosztem 

Studia magisterskie: 

„Psychologia w 

komunikacji”   

2.700,00zł/semestr 

 

5.400,00zł/całość 

3.240,00zł 

(60%) 

Sprawowanie kontroli w 

ramach nadzoru 

pedagogicznego 

dyrektora szkoły po 

zmianach w prawie od 1 

września 2021r.”-

930,00zł 

930,00zł (100%) Szkolenie Rady Pedagogicznej: 

SPIKE Prime z Akademią 

LEGO Education – 3.000,00zł 

Studia podyplomowe: 

„Edukacja i 

rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną – autyzm 

oraz zespół Aspergera” 

1.482,67/semestr 

 

 

4.448,00zł/całość 

2.668,80zł 

(60%) 

Kurs: „Przygotowanie 

uczniów do egzaminu 

zewnętrznego z języka 

polskiego” – 490,75zł 

490,75zł (100%) Szkolenie Rady Pedagogicznej: 

SPIKE Essential z Akademią 

LEGO Education – 3.000,00zł 

Studia podyplomowe: 

„Informatyka” 

1.170,00zł 702,00zł (60%) Konferencja: „Techniki 

rolowania – współczesne 

formy podnoszenia 

95,00zł (50%) Szkolenie Rady Pedagogicznej: 

„Pamięć i mnemotechniki” 
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efektywności ćwiczeń” – 

190,00zł 

Studia podyplomowe: 

„Wychowanie do życia 

w rodzinie” 

1.100,00zł 660,00zł (60%) Szkolenie: „Wsparcie 

dziecka i nastolatka z 

objawami depresyjnymi” 

– 100,00zł 

50,00zł (50%) Szkolenie Rady Pedagogicznej: 

„Dokumentacja przebiegu 

nauczania” 

Studia podyplomowe: 

„Bibliotekarstwo” 

950,00zł 570,00zł (60%) Kurs językowy + 

egzamin First Certificate 

of English – 665,00zł 

332,50zł (50%) Szkolenie Rady Pedagogicznej w 

zakresie przepisów BHP – 

2.400,00zł 

   Szkolenie: „Wsparcie 

dziecka i nastolatka z 

objawami depresyjnymi” 

– 100,00zł 

50,00zł (50%) 

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej: 

„Formy i metody pracy z 

uczniem o specyficznych 

potrzebach edukacyjnych” 

   Szkolenie: „Doradztwo 

zawodowe dla uczniów 

ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi” – 50,00zł 

25,00zł (50%) Szkolenie: „Wsparcie uczniów w 

okresie zamknięcia szkół i po 

jego zakończeniu – 

rekomendowane działania w 

zakresie profilaktyki szkolnej”– 

198,00zł 

   Kurs: „trener 

Kreatywnego Umysłu” – 

299,00zł 

149,50zł (50%) Szkolenie z wykorzystania w 

dydaktyce możliwości monitora 

interaktywnego – 800,00zł 

   Kurs: „Trening 

umiejętności społecznych 

150,00zł (50%) Szkolenie z zakresu 

cyberbezpieczeństwa z 
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(TUS) w ujęciu 

całościowym” – 300,00zł 

elementami ochrony danych 

osobowych - 1650,00zł 

   Szkolenie w zakresie 

przygotowania 

dokumentacji części 

sprawozdawczej kontroli 

zarządczej – 990,00zł 

990,00zł (100%) Projekt    szkoleniowo – 

metodyczny pn. Szkoła 

Odpowiedzialna Cyfrowo – 

3.000,00zł 

   Ogólnopolski Zjazd 

Szkół Dwujęzycznych – 

500,00zł 

500,00zł (100%) Szkolenie: „Sygnalista w 

oświacie” – 374,00zł 

   Szkolenie: „Jak 

skutecznie organizować 

pracę szkoły i 

przedszkola po powrocie 

do nauki stacjonarnej” – 

615,00zł 

615,00zł (100%)  

   Szkolenie w zakresie 

przygotowywania 

dokumentacji części 

sprawozdawczej kontroli 

zarządczej – 790,00zł 

790,00zł (100%)  

   Szkolenie pn. zagrożenia 

cyfrowe dzieci i 

młodzieży – 1.700,00zł 

1.700,00zł 

(100%) 
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie 

Nazwa studiów, studiów 

podyplomowych/kursu 

kwalifikacyjnego wraz  

z ceną I semestru 

Dofinansowanie 

przyznane dla 

nauczyciela 

 za I semestr 

Nazwa kursów doskonalących  

wraz z ceną 

Wysokość 

dofinansowania 

przyznanego  

dla nauczyciela 

Tematyka  

szkoleniowych rad pedagogicznych  

wraz z ich kosztem 

Studia podyplomowe – 

logopedia  

opłata za I semestr 2000,00 zł 

1000,00 zł Dyrektor, nauczyciele  

w ramach doskonalenia 

zawodowego uczestniczyli w 

licznych szkoleniach, 

webinariach, wykładach on-line, 

warsztatach, kursach, które były  

prowadzone nieodpłatne. 

 Indywidualizacja procesu nauczania 

„Efektywna lekcja  

z wykorzystaniem metody 4U”.  

2500,00 zł 

Studia podyplomowe -  chemia 

opłata za I semestr  

1030,00 zł 

700,00 zł Nauczyciel bibliotekarz 

odpłatne. 

159,00 zł Kolory depresji. „Nauczycielom o depresji 

uczniów”. 

2199,66 zł 

Studia podyplomowe – 

nauczanie historii oraz geografii 

opłata za I semestr  

1346,33 zł 

1346,33 zł   „Kluczowe narzędzia wspierające proces 

kształcenia się uczniów”.  

4000,00 zł 
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Studia podyplomowe – 

„Zarządzanie oświatą” opłata za 

I semestr 1400,00 zł 

1400,00 zł   Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa  

z elementami ochrony danych 

osobowych. 

900,00  zł 

Studia licencjackie – 

„Pedagogika resocjalizacja”  

opłata za I semestr 2160,00 zł 

300,00 zł   Profilaktyka uzależnień behawioralnych  

i zachowań ryzykownych prezentowanych  

w sieci. 

Zorganizowane, finansowane we 

współpracy z OPS Mosina – Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

(4900,00 zł ).  

 

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku 

Nazwa studiów 

podyplomowych/kursu 

kwalifikacyjnego wraz z ceną I 

semestru 

Dofinasowanie 

przyznane dla 

nauczyciela za I 

semestr 

Nazwa kursów doskonalących wraz z 

ceną 

Wysokość 

dofinansowania 

przyznanego dla 

nauczyciela 

Tematyka szkoleniowych rad 

pedagogicznych wraz z ich kosztem 

Studia podyplomowe: 

Przygotowanie pedagogiczne dla 

nauczycieli przedmiotów lub zajęć 

Dofinansowano 

jednorazowo w kwocie 

1720,00 zł 

Metoda globalnego czytania Gleena 

Domana – 119,00 zł 

133,00 zł Wsparcie nauczycieli i uczniów po 

traumie pandemii 
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prowadzonych w szkole 

podstawowej i ponadpodstawowej 

(całość 3 semestry – koszt 3439,00 

zł) 

Matematyka intuicyjna – 146,50 zł 

 

1500,00 zł 

Studia podyplomowe: 

Logopedia 

I semestr – 2000,00 zł 

Dofinansowano w 

kwocie 1000,00 zł 

Metoda globalnego czytania Gleena 

Domana – 119,00 zł 

Matematyka intuicyjna – 146,50 zł 

114,00 zł Dziennik elektroniczny LIBRUS 

doskonalenie nowych funkcji 

1100,00 zł 

Studia podyplomowe: Zarządzanie 

Oświatą 

I semestr – 1800,00 zł 

Dofinansowano w 

kwocie 900,00 zł 

Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i przygotowanie 

dokumentacji IPET i WOPFU – 60,00 

zł 

30,00 zł Ochrona danych osobowych 

2000,00 zł 

  Niezbędnik kreatywnego 

nauczyciela. Jak sprawić by 

uczniowie lubili zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze – 80,00 zł 

40,00 zł Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do zaleceń zawartych 

w orzeczeniach lub opiniach PPP – 

bez kosztów 

  Laboratorium pomysłów, czyli proste 

i łatwe eksperymentowanie 60,00 zł 

30,00 zł Dziecko z zespołem Aspergera w 

szkole widziane okiem rodzica  - bez 

kosztów 

  Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 60,00 zł 

30,00 zł Komunikacja bez przemocy w 

edukacji – bez kosztów 

  Wsparcie dzieci i nastolatków z 

objawami depresji 100,00 zł 

100,00 zł  
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  Jak skutecznie organizować pracę 

szkoły i przedszkola po powrocie do 

nauki stacjonarnej  615,00 zł - 

szkolenie dla dyrektora 

615,00 zł  

  Kontrola zarządcza w szkołach i 

placówkach w świetle 

obowiązujących przepisów prawa 

95,00 zł - szkolenie dla 

wicedyrektora 

95,00 zł  

 

Szkoła Podstawowa w Pecnej 

Nazwa studiów, studiów 

podyplomowych/kursu 

kwalifikacyjnego wraz z ceną I 

semestru 

 

Dofinasowanie 

przyznane dla 

nauczyciela za I semestr 

Nazwa kursów 

doskonalących wraz z 

ceną 

Wysokość 

dofinansowania 

przyznanego dla 

nauczyciela 

Tematyka szkoleniowych 

rad pedagogicznych wraz z 

ich kosztem 

 Studia magisterskie „ Wychowanie 

przedszkolne i edukacja 

wczesnoszkolna”-                                        

I semestr  -  2190,00 zł                                    

II semestr  - 2340,00 zł 

   

                                              

1095,00 zł                         

1170,00 zł  

 „Kurs językowy B2C „ 

koszt - 3990,00 zł  

 

1995,00 zł 

 „ Rozwijanie kompetencji 

kluczowych”  - 2 500,00 zł  

 Studia podyplomowe „Zarządzanie 

oświatą „                                             

Koszt  - 1800,00 zł    

  

           1080,00 zł  

 „Dyrektor szkoły/ 

przedszkola i jego role 

służbowe „                        

koszt - 250,00 zł 

 

125,00 zł 

 „ ABC - Kompetencji 

kluczowych” – 1 000,00 zł   
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    Techniki „Mindfulness” 

w pracy z dziećmi –

koszt - 885,60zł    

422,80 zł „ Dookoła dziennika 

elektronicznego” – 599,00 

zł  

  „Godzina wychowawcza 

– ważna, ciekawa, 

przemyślana”                   

Koszt -  90,00 zł 

 

45,00 zł 

„Emocje pod jednym 

dachem „           - 2 670,00 

zł  

  „Kształcenie uczniów z 

zagranicy”                       

Koszt  - 299,00 zł    

 

           299,00 zł  

„Powrót do nauki 

stacjonarnej”- jak 

zaplanować działania 

dyrektora i nauczycieli ”  - 

310,00 zł   
 

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach 

Nazwa studiów, studiów 

podyplomowych/kursu 

kwalifikacyjnego wraz z ceną I 

semestru 

Dofinasowanie 

przyznane dla 

nauczyciela za I semestr 

(60%) 

Nazwa kursów 

doskonalących wraz z ceną 

Wysokość 

dofinansowania 

przyznanego dla 

nauczyciela 

(50%) 

Tematyka szkoleniowych rad 

pedagogicznych wraz z ich 

kosztem 

Pedagogika korekcyjna (terapia 

pedagogiczna) kwota 3590 zł 

(I semestr 1197 zł) 

 

 - 1854 zł  

(I część XII/2020) 

 - 300 zł (II część I/2021) 

opłata za semestr 718 zł 

 ODN spacer po zdrowie 

40 zł 
 20 zł 

 Szkolenie ZFŚS w publicznych 

placówkach oświatowych w 

obliczu epidemii i Nowego 

polskiego ładu 1500 zł 
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Edukacja i  terapia osób z 

zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu 

Kwota 2970 zł 

(I semestr 990 zł) 

- 1482 zł  

(I część XII/2020) 

- 300 zł (II część I/2021) 

opłata za semestr 594 zł 

 Kreatywny umysł  

299 zł 
 149,50 zł 

 Szkolenie dotyczące nowego 

obowiązek dla placówki 

oświatowej – baza konfiguracji 

CMCB w ramach KRI 3000 zł 

Tyflopedagogika 

Kwota 3200 zł 

(I semestr 1067 zł) 

- 1620 zł 

(I część XII/2020) 

- 300 zł 

(II część I/2021) 

opłata za semestr 640 zł 

 ODN Jak bawią się  

dzieci z różnych stron 

świata 60 zł 

 30 zł   

Surdopedagogika 

Kwota 3600 zł 

(I semestr 1200 zł) 

- 1860 zł 

(I część XII/2020) 

- 300 zł (II część I/2021) 

opłata za semestr 720 zł 

ODN rola i zadania 

opiekuna stażu 40 zł 
20 zł  

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Kwota 1600 zł 

(I semestr 800 zł) 

- 654 zł  

(I część XII/2020) 

- 300 zł (II część I/2021) 

opłata za semestr 480 zł 

ODN Edycja grafiki, 

dźwięku i filmu 80 zł 
40 zł  
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ODN wirtualne pokoje 

zagadek  

100 zł 

50 zł  

  
Mózg język, komunikacja 

150 zł 
75 zł  

  

ODN godzina 

wychowawcza ciekaw i 

przemyślana  

90 zł 

45 zł  

  

ODN Jak bawią się  

dzieci z różnych stron 

świata 60 zł 

30 zł  

  

Wsparcie dzieci i 

nastolatków z objawami 

depresji  100 zł 

50 zł  

  

ODN Przyjaciele Zippiego 

– program promocji 

zdrowia psychicznego 

małych dzieci 500 zł 

250 zł  
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Trening umiejętności 

społecznych 550 zł 
275 zł  

  
Trening umiejętności 

poznawczych 350 zł 
175 zł  

 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach. 

Nazwa studiów, 

studiów 

podyplomowych/kur

su kwalifikacyjnego 

wraz z ceną I 

semestru 

Dofinasowanie przyznane 

dla nauczyciela za I 

semestr 

Nazwa kursów doskonalących wraz z 

ceną 

Wysokość 

dofinansowania 

przyznanego dla 

nauczyciela 

Tematyka szkoleniowych rad 

pedagogicznych wraz z ich 

kosztem 

oligofrenopedagogik

a 

Pierwszy semestr – 1 

150,00 zł 

Drugi semestr - 700,00 zł 

Diagnoza i terapia zaburzeń 

odżywiania -180,00 zł 

 180,00 zł Kształtowanie kompetencji 

samodzielnego uczenia się - 1 

800,00 zł 

 etyka Pierwszy semestr -1 

000,00 zł 

Drugi semestr – 1 000,00 

zł 

 

Rozpoczęcie stażu na n. 

dyplomowanego- 85,00 zł 

 85,00 zł Jak szczepić się na wypalenie 

zawodowe -              1 800,00 zł 
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        Cyfrowi przyjaciele nauczyciela -  

1 785,00  zł 

    Bezpieczeństwo w szkole i jego 

uwarunkowania- 

odpowiedzialność prawna  

nauczycieli -2 000,00 zł 

     

 

 Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie 

Nazwa studiów, 

studiów 

podyplomowych/kur

su kwalifikacyjnego 

wraz z ceną jednego 

semestru 

Dofinansowani

e przyznane dla 

n-la za jeden 

semestr 

Nazwa kursów doskonalących wraz z ceną Wysokość 

dofinansowani

a przyznanego 

dla 

nauczyciela 

Tematyka szkoleniowych rad 

pedagogicznych wraz z ich kosztem 

studia podyplomowe 

„Pedagogika 

korekcyjna – terapia 

pedagogiczna” 

1 semestr: 700,00 zł 

560,00 zł 

 

„Magiczna matematyka. Pomysły na 

uruchomienie u uczniów mechanizmów 

matematycznego myślenia” – cena: 31,50 zł 

31,50 zł Zakup dostępu do platformy – pakiet 

szkoleń dla kadry dydaktycznej – 

Centrum Kompetencji VULCAN – 

koszt: 1.992,00 zł 

Płatne w 100% przez szkołę. 

N-le dowolnie wybierają szkolenia, 

które są ciekawe/korzystne. 
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N-le zostali zobowiązani do udziału 

min. w 1 szkoleniu /m-c. 

Dostęp 12 m-cy. 

studia podyplomowe 

„Edukacja i terapia 

osób z zaburzeniami 

ze spektrum 

autyzmu” 

1 semestr: 960,00 zł  

768,00 zł „Bajki matematyczne. Jak w bliski dzieciom 

sposób otwierać je na ciekawe sytuacje 

dydaktyczne” – cena: 31,50 zł 

31,50 zł  

studia podyplomowe 

„Edukacja i 

wspomaganie osób z 

autyzmem i 

Zespołem 

Aspergera” 

całkowity koszt: 

4.500,00 zł (płatne w 

ratach co m-c) 

1.800,00 zł 

pozostało do 

zapłaty: 

1.800,00 w 

2022 

„Wykorzystanie robotów GeniBot w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej” – cena: 99,99 

zł 

99,99 zł 

studia podyplomowe 

„Język polski w 

szkole” 

1 semestr: 1400,00 

zł (3 semestry) 

1.120,00 zł 

pozostało do 

zapłaty w 

2022: 

„50 pomysłów na gry i zabawy edukacyjne 

aktywizujące uczniów w każdym wieku i na 

każdym przedmiocie” – cena: 38,70 zł 

38,70 zł 
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2.240,00 zł  

  „Jak nauczyć dzieci pracować w grupie – nauka 

metodą projektu” – cena: 43,20 zł 

43,20 zł Pakiet Pro-Manager – 899,00 zł – 

płatne 100% przez szkołę – narzędzie 

dla dyrektora. 

Dostęp na 12 m-cy. 

  „Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i 

kreatywności uczniów” – cena: 43,20 zł 

43,20 zł 

  „Świetlica szkolna centrum stymulowania 

rozwoju i kreatywności” – cena: 38,70 zł 

38,70 zł  

  „WebQuest – metoda wykorzystująca TIK w 

projekcie uczniowskim” – cena: 35,10 zł 

35,10 zł  

  „Trening Umiejętności Społecznych” – cena: 

495,00 zł 

297,00 zł  

  „Innowacyjne metody elektrostymulacji 

zewnętrznej i wewnętrznej” (logopeda) – cena: 

1.349,00 zł 

944,30 zł  

  „Apteczka [pierwszej pomocy emocjonalnej. 

Program promocji zdrowia i profilaktyki 

uniwersalnej” – cena: 500,00 zł 

300,00 zł   

  „Afazja rozwojowa – diagnoza i terapia krok po 

kroku” – cena: 189,00 zł 

94,50 zł  

  „Nosowanie i ćwiczenia podniebienia miękkiego 

w praktyce logopedycznej” – cena: 174,00 zł 

87,00 zł  
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  „Mapuj cele i marzenia” – cena: 279,00 zł 139,50 zł  

  „Ekukids&Tees 2022” – cena: 199,00 zł 99,50 zł  

  „Uczę Dzieci 2 edycja” – cena 296,50 zł 148,25 zł  

  „Spice Up Your Class: Images” – cena: 199,00 

zł 

99,50 zł  

  „Spice Up Ypur Class 2” – cena: 199,00 zł 99,50  

  „Spice Up Your Class: Greatest Hits” – cena: 

249,00 zł 

124,50 zł  

  „How to Teach” – cena” 249,00 zł 124,50 zł  

  „Języki OdNoWa: Jak oceniać, żeby doceniać?” 

– cena: 70,00 zł 

35,00 zł  

  „Elektrostymulacja w logopedii – moduł II – 

rozwijający. Powtórzenie, rozszerzenie, 

casestudy” – cena: 335,00 zł 

123,95 zł  

  Konferencja on-line Ogólnopolski Festiwal 

Nauczycieli Matematyki – Jak efektywnie uczyć 

matematyki – sprawdzone sposoby na mnożenie 

i podnoszenie do potęgi umiejętności 

matematycznych uczniów + warsztat online” – 

cena: 489,54 zł 

244,77 zł  
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  Warsztat on-line – Wykorzystanie narzędzi TIK 

w projekcie matematycznym – cena: 121,78 zł 

60,89 zł  

  „Jak skutecznie organizować pracę szkoły i 

przedszkola po powrocie do nauki stacjonarnej” 

– cena: 615,00 zł 

615,00 zł  

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku 

Nazwa kursów doskonalących wraz z ceną Wysokość dofinansowania przyznanego dla 

nauczyciela 

Tematyka szkoleniowych rad 

pedagogicznych wraz z ich kosztem 

Nie taki awans straszny jak go malują. Koszt: 149 zł 74,50 zł (nauczyciel) Substancje psychoaktywne, narkotyki, 

dopalacze. Warsztaty ,,Niebezpieczne 

związki uzależniające”.  

Koszt: 750 zł 

Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym. Koszt: 90 zł 45 zł (nauczyciel) Warsztaty z uważności dla nauczycieli. 

Koszt: 2000 zł 

Uczymy się bawiąc – zabawy ortograficzna dla kl. I-III. 

Koszt: 60 zł 

30 zł (nauczyciel) Rozwijanie kompetencji dydaktyczno- 

wychowawcze.   5 szkoleń (pakiet) dla 

nauczycieli. Koszt: 2500 zł 

Lektury inaczej – sposoby na rozczytywanie dzieci w kl. I-

III. Koszt: 60 zł 

30 zł (nauczyciel) Roczny kurs e-learningowy ,,Gram o 

dobrostan” (dla uczniów i nauczycieli).  
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Koszt: 2989,95 zł (RP i uczniowie) 

Mindfulness dla nauczycieli ,,Techniki uważności w pracy 

z młodzieżą” koszt: 250 zł 

250 zł (dyr.) Zintegrowana Platforma Edukacyjna. 

Wykorzystanie zasobów i tworzenie 

własnych metod edukacyjnych. – 700 zł 

Awans zawodowy. Koszt: 150 zł 75 zł (nauczyciel)  

Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego 

zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie 

profilaktyki szkoły. Koszt: 198 zł 

198 zł (dyrektor)  

KRI w placówce oświatowej. Koszt: 350 zł 350 zł (dyrektor)  

Kontrola zarządcza w placówce oświatowej. Koszt: 310 zł 310 zł (dyrektor)  

Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole z uwzględnieniem wyzwań 

nauczania zdalnego. Koszt 169 zł 

169 zł (dyrektor)  

Szkolenie z eWF – sprawność i zdrowie. Koszt: 195 zł 195 zł (dyrektor)  

Awans zawodowy nauczyciela w zadaniach dyrektora i 

organu prowadzącego w praktyce. Koszt: 300 zł 

300 zł (dyrektor)  

Mutyzm wybiórczy. Koszt: 280 zł 140 zł (nauczyciel)  

Inwentaryzacja w placówce oświatowej. Koszt: 310 zł 310 zł (dyrektor)  
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Podsumowanie pracy szkoły, przedszkola. Koszt: 310 zł 310 zł (dyrektor)  

Zatrudnianie pracowników oświaty na rok szkolny 

2021/2022. Koszt: 295 zł 

295 zł (dyrektor)  

Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku 

szkolnym 2021/2022. Nowe wyzwania dla 

szkoły/przedszkola. Koszt: 310 zł 

310 zł (dyrektor)  

Statut szkoły jako najważniejszy akt prawny oraz 

praktyczny. Koszt: 320 zł 

320 zł (wicedyrektor)  

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022. 

Koszt: 455 zł 

455 zł (dyrektor)  

 

Zespół Szkół w Krośnie 

Nazwa studiów, studiów podyplomowych/ 

kursu kwalifikacyjnego wraz z ceną 

i semestru 

Dofinasowanie 

przyznane dla 

nauczyciela za 

i semestr 

Nazwa kursów 

doskonalących wraz z ceną 

Wysokość 

dofinansowania 

przyznanego dla 

nauczyciela 

Tematyka szkoleniowych rad 

pedagogicznych wraz z ich 

kosztem 

studia podyplomowe "Kompleksowy 

system wsparcia rozwoju dziecka ze 

spektrum autyzmu", 2950 zł 

2 950,00 zł 

szkolenie Office 365 dla 

kadry pedagogicznej, 

200 zł 200,00 zł 

szkolenie Librus, Analiza pracy 

szkoły, 190 zł 
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studia podyplomowe "Kompleksowy 

system wsparcia rozwoju dziecka ze 

spectrum autyzmu", 3150 zł 

3 150,00 zł 

konferencja - Librus 

nowoczesny Dyrektor, 

329 zł 329,00 zł 

Szkolene Szyller Mam tę moc, 

450 zł 

studia podyplomowe "Edukacja i terapia 

osób ze spectrum autyzmu z elementami 

integracji sensorycznej", 1299,67 zł 

899,67 zł 

konferencja "Akcja 

Relacja-wspieranie rozwoju 

psychofizycznego dzieci", 

160 zł 160,00 zł 

szkolenie SENSOR - Tu się dba 

o dobrostan, 780 zł 

studia podyplomowe Zarządzanie 

w oświacie, 1200 zł 500,00 zł 

szkolenie "Wprowadzenie 

do pracy terapeutycznej 

z dziećmi i młodzieżą 

w nurcie poznawczym", 

349 zł 200,00 zł 

szkolenie, higiena cyfrowa i e-

uzależnienia, 747 zł 

studia podyplomowe 

"Oligofrenopedagogika", 2200 zł 966,66 zł 

Szkolenie, Dobre praktyki 

w kształtowaniu 

umiejętności 

matematycznych, 490,77 zł 490,77 zł 

szkolenie gabinet 

psychologiczny, 1000 zł 

studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo, 

1200 zł 833,33 zł 

Szkolenie, ocena pracy 

prawo i praktyka, 95 zł 95,00 zł 

szkolenie "Depresja u dzieci 

i młodzieży" 350 zł 

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - 

recertyfikacja (w celu prowadzenia szkoleń 

dla dzieci), 600 zł 600,00 zł 

Szkolenie Organizacja 

i zarządzanie pomocą 

psychologiczno 

pedagogiczną w szkole, 

338 zł 338,00 zł 

szkolenie z rozwiązania Librus, 

1250 zł 
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kurs Nauczyciel Żeglarstwa, 1350 zł 1 000,00 zł 

Szkolenie, arkusz 

organizacji pracy, 95 zł 95,00 zł 

Szkolenie-Niezbędnik 

Nauczanki, 900 zł 

    

kurs - "Terapia ręki i i II 

stopnia", 550 zł 550,00 zł 

szkolenie - Dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, 2535 zł 

    

szkolenie - trener TUS i i II 

stopień, 640 zł 200,00 zł 

Szkolenie "Praca z uczniem 

cudzoziemskim 

i dwujęzycznym", 2080 zł 

    

konferencja - "Nasz 

cyfrowy ślad. 

Społeczeństwo i edukacja", 

61,50 zł 61,50 zł 

Szkolenie z Rozwiązania Librus 

Synergia, 2390 zł 

    

szkolenie Librus, Ocenianie 

zachowania sprzyjające 

rozwojowi ucznia, 89 zł 89,00 zł 

Szkolenie "Toksyczność 

w otoczeniu", 450 zł 

    

konferencja - "Nasz 

cyfrowy ślad. 

Społeczeństwo i edukacja", 

61,50 zł 61,50 zł 

Szkolenie "Współpraca 

z rodzicami - budowanie 

dobrych relacji - moduł I" 

2600 zł 

    
szkolenie "Diagnoza 

potrzeb uczniów po 
198,00 zł 

Szkolenie "Współpraca 

z rodzicami - budowanie 
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powrocie do szkół…" 

198 zł 

dobrych relacji - moduł II", 

2730 zł 

    

szkolenie,  Wdrożenie 

ucznia z doświadczeniem 

migracji, 150 zł 150,00 zł 

szkolenie nt radzenia sobie 

z prowokacyjnymi 

zachowaniami uczniów, 1500 zł 

    

szkolenie, "pakiet 

powitalny dla uczniów 

z doświadczeniem 

migracji", 60 zł 60,00 zł 

Szkolenie "Rola nauczyciela 

w rozwijaniu systemów 

zmysłowych u dzieci", 1420 zł 

    

"Szkolenie przygotowujące 

nauczycieli do prowadzenia 

zajęć w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy", 550 zł 550,00 zł   

    

Ogólnopolski Kongres 

Pedagogów i Psychologów 

Szkolnych, 367,77 zł 367,77 zł   

    

szkolenie "wsparcie 

dziecka i nastolatka 

z objawami depresyjnymi", 

100 zł 100,00 zł   

    

Zlot Ponadczasowych 

Doradców Zawodowych, 

50 zł 50,00 zł   
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    Zlot Anglistów,  150 zł 150,00 zł   

    

szkolenie "Jak skutecznie 

organizować pracę szkoły 

i przedszkola po powrocie 

do nauki stacjonarnej", 

615 zł 615,00 zł   

    

szkolenie "Podstawy języka 

polskiego jako 

obcego/drugiego", 200 zł 200,00 zł   

    

szkolenie "wsparcie 

dziecka i nastolatka 

z objawami depresyjnymi", 

100 zł 100,00 zł   

    

szkolenie "Noc w środku 

dnia - obserwacje nieba 

z wykorzystaniem 

aplikacji", 40 zł 40,00 zł   

    

Szkolenie „Zintegrowana 

strategia umiejętności 

w szkole”, 72 zł 72,00 zł   

    

szkolenie Program English 

Teaching Activity, 

127,90 zł 127,90 zł   
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Konferencja szkoleniowa 

Lech Conference 2021, 

299 zł 299,00 zł   

    

Konferencja szkoleniowa 

Lech Conference 2021, 

299 zł 299,00 zł   

    

kurs KORP - 

standaryzowane narzędzie 

do diagnozy funkcjonalnej 

dziecka, 370 zł 370,00 zł   

 

Przedszkole w Wiórku 

W ubiegłym roku nauczyciele w ww. przedszkolu nie uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych. Tematyka 

szkoleniowych rad pedagogicznych wraz z ich kosztem 

Szkolenie „Zabawy z jogą, relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci w wieku przedszkolnym”. 1800 zł 

OSKK „Początek roku szkolnego w Przedszkolu” 95 zł 

„Story line jako metoda pracy wychowawczej i aktywnego uczenia się”. 124 zł 

„ Kompetencje kluczowe – matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne”. 1400 zł 

„Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu”  - 380 zł 

Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022” 250 zł 

Oficyna Lex , Edutori dostęp do serwisu oświatowego” Ocena okresowa nauczycieli – 200 zł 
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Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie 

Nazwa kursów doskonalących wraz z ceną Wysokość dofinansowania 

przyznanego dla 

nauczyciela 

Tematyka szkoleniow. rad pedagogiczn. wraz z ich 

kosztem 

 „Jesienne tralalala”         z pakietem materiałów 95,00 zł 50,00 zł „Ewaluacja pracy z grupą, czyli jak podsumować 

półrocze. Ewaluacja pracy własnej”          1675,00 zł 

 „Na angielską nutę” 49,00 zł 25,00 zł „Jak postępować z dzieckiem agresywnym” 1600,00 zł 

„Jak skutecznie organizować pracę szkoły    i przedszkola 

po powrocie do nauki stacjonarnej” 615,00 zł 

300,00 zł „Idzie jesień, idzie zima…” wybrane elementy 

kinezjologicznego systemu kształ. i terapii Edukacja 

przez ruch      341,00 zł 

„Muzyczna wiosna”    39,00 zł 20,00 zł  

Kolorowe nutki 110,00 zł 55,00 zł  

„Tralalala                dla Mamy         i Taty”               z 

pakietem materiałów 80,00 zł 

40,00 zł  

„Serca dwa – Mama i ja” 60,00 zł 30,00 zł  

Kurs przygotowuj. do egzaminu nadającego kwalifikacje 

do nauczania jęz. angielskiego w przedszkolu 1460,00  

730,00 zł  
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Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie 

Nazwa studiów, studiów 

podyplomowych/kursu kwalifikacyjnego wraz 

z ceną I semestru 

Dofinasowanie 

przyznane dla 

nauczyciela za I 

semestr 

Nazwa kursów 

doskonalących wraz z ceną 

Wysokość 

dofinansowa

nia 

przyznanego 

dla 

nauczyciela 

Tematyka szkoleniowych rad 

pedagogicznych wraz z ich 

kosztem 

 Neurologopedia (1osoba- 3 semestry) cena 1 

semestru 1066,67zł  

 746,60 zł  Jesienne nutki 

 160,00 zł 

 72,50 zł  Dokumentacja w pracy 

pedagoga i nauczyciela 

299,00 zł 

 Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z 

autyzmem i zespołem aspergera ( 1 osoba-3 

semestry)cena 1 semestru 1065,00 zł 

 745,00 zł  Zabawy z jogą  

99,00 zł 

 49,50 zł  Dokumentacja nowego 

nadzoru pedagogicznego  

239,00 zł 

 Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z 

autyzmem i zespołem aspergera ( 1 osoba -3 

semestry) cana 1 semestru 1339,67zł 

 893,00 zł   Ocena pracy nauczyciela 

95,00 zł 

 47,50 zł  Jak skutecznie organizować 

pracę szkoły i przedszkola po 

powrocie nauki stacjonarnej 

615,00 zł 

 Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z 

autyzmem i zespołem aspergera ( 1 osoba – 3 

semestry ) cena 1 semestru 1174,00 zł  

822,00 zł Awans zawodowy dla 

nauczycieli 110,00 zł 

 

55,00 zł Metoda kolorowych 

dźwięków wprowadzenie 

poziom 0 kolor piano  

1299,00zł 
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  Zabawy muzyczne w 

koncepcji Orffa 160,00 zł 

80,00 zł Zachowanie trudne i 

agresywne u najmłodszych 

dzieci – jak powinien 

reagować nauczyciel 1600,00 

zł 

  Terapia Behawioralna dla 

dzieci z autyzmem 775,00zł 

387,50 zł  

  Terapia ręki 550,00 zł 275,00 zł  

  Terapia Miofunkcjonalna 

program funkcjonalny sfery 

orofacjalnej    490,00 zł  

245,00 zł  

 

 

 

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie 
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Nazwa studiów, 

studiów 

podyplomowych/kur

su kwalifikacyjnego 

wraz z ceną I 

semestru 

Dofinasowa

nie 

przyznane 

dla 

nauczyciela 

za I semestr 

Nazwa kursów doskonalących wraz z ceną Wysokość 

dofinansowania 

przyznanego dla 

nauczyciela 

Tematyka szkoleniowych rad 

pedagogicznych wraz z ich 

kosztem 

  

  

  

  

  

  

1. Sensoryczna zima w edukacji przedszkolnej i szkolnej. 

Zabawy i prace plastyczne i inspiracje – 19,00zł 

2. Terapia ręki a literalizacja. Ćwiczenia koordynacji i 

koncentracji uwagi u dzieci – 19,00zł 

3. Dyscyplina w grupie. Kary i nagrody w przedszkolu i 

szkole – 19,00zł 

4. Zabawy wyciszające i techniki relaksacyjne w grupie – 

19,00zł  

5. Świąteczne inspiracje Krainy Muzyki i Krainy innowacji 

-35,00zł 

6. Terapia ręki w praktyce – 19,00zł 

7. Kongres Freblowski – Jesteś siłą  - 240,00zł 

8. Nietypowe dni listopadowe – 19,99zł 

9. Dni marcowe nietypowe – 9,00zł 

10. Dni majowe nietypowe – 9,90zł 

11. Rytm i melodia – 124,90zł 

19,00 

19,00 

 

19,00 

 

19,00 

35,00  

 

19,00 

240,00 

19,99 

9,00 

9,00 

124,90 

1. Nauczyciel liderem – 

metoda wychowawcza 

„Pozytywna dyscyplina” 

– 600,00zł 

2. Programowanie i 

robotyka w edukacji 

przedszkolnej – 

1199,94zł 

3. Taniec daje radość – 

warsztaty taneczne – 

1180,00zł 
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Przedszkole w Wiórku 

W ubiegłym roku nauczyciele w ww. przedszkolu nie uczestniczyli w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych. Tematyka 

szkoleniowych rad pedagogicznych wraz z ich kosztem 

Szkolenie „Zabawy z jogą, relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci w wieku przedszkolnym”. 1800 zł 

OSKK „Początek roku szkolnego w Przedszkolu” 95 zł 

„Story line jako metoda pracy wychowawczej i aktywnego uczenia się”. 124 zł 

„ Kompetencje kluczowe – matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne”. 1400 zł 

„Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu”  - 380 zł 

12. Akademia Dyrektora Przedszkola – Kierunki polityki 

oświatowej państwa i inne przesłanki jako postawa 

planowania i nadzoru procesów zachodzących w 

przedszkolu – 590,00 

13. Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola 

– 250,00 

14. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w przedszkolu. 

Przepisy, procedury, dokumentacja aktualizacje – 95,00 

15. Jak skutecznie organizować  prace szkoły i przedszkola 

po powrocie do nauki stacjonarnej  -615,00zł 

16. Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna po zmianach w 

nadzorze pedagogicznym – 390,00 

 

295,00 

 

125,00 

 

48,00 

 

308,00 

210,00  
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Podsumowanie pracy przedszkola w roku szkolnym 2021/2022” 250 zł 

Oficyna Lex , Edutori dostęp do serwisu oświatowego” Ocena okresowa nauczycieli – 200 zł 

 

                  Mosina, dn.07.02.2022 r. 

Kierownik 

Referatu Oświaty i Sportu 

 (-) Anna Balcerek-Kałek 

 

 


