
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

II. Kursy kwalifikacyjne 
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Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 

 
Numer formy II.1 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele  
  

Dlaczego warto            
ukończyć ten 
kurs? 

Kurs daje kwalifikacje do zarządzania oświatą. Ukończenie go 
umożliwia przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora pla-
cówki oświatowej. 
Uczestnicy kursu nabędą kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrek-
tora szkoły lub placówki oświatowej, a ponadto uzyskają wiedzę              
i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania. 
Kurs prowadzą doświadczeni nauczyciele i specjaliści z dziedzin wy-
mienionych w ramowym programie nauczania. 

  

Zakres treści Kurs przygotowany w oparciu o ramowy program kursu kwalifikacyj-
nego z zakresu zarządzania oświatą z 10 listopada 2015 roku. 
Kurs obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:  
 przywództwo edukacyjne w szkole 
 przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego 
 polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku 
 zarządzanie zasobami ludzkimi 
 zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym                 

i finansowym 
 zarządzanie własnym rozwojem zawodowym 
 zadania praktyczne powiązane z ww. tematyką. 

  

Liczba godzin 250 (2 semestry)   

    

Termin październik 2022 r. – czerwiec 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Izabela Suckiel   

    

Odpłatność 1.200 zł za semestr    

 
 
 
 

  



Zapisy on-line na stronie http://cen.edu.pl  

 
3 

 

Kurs kwalifikacyjny wychowanie do życia w rodzinie 

 
Numer formy II.2 
  
Adresat Zainteresowani nauczyciele  
  

Dlaczego warto            
ukończyć ten 
kurs? 

Kurs daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania do ży-
cia w rodzinie w szkołach podstawowych.  
Kurs prowadzą doświadczeni nauczyciele i specjaliści z dziedzin wy-
mienionych w ramowym programie. Kurs przygotowany w oparciu  
o ramowy program kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do 
życia w rodzinie z 9 września 2021 r.  
Kurs wyposaży uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie dy-
daktyki i metodyki przedmiotu. 

  

Zakres treści Program kursu skoncentrowany jest na dostarczeniu nauczycielom  
wiedzy merytorycznej, obejmującej: 
 zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia  

w rodzinie, 
 zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne, 
 zagadnienia biomedyczne, 
 zagadnienia seksuologiczne. 
 

  

Liczba godzin 300 w tym 60h praktyki (2 semestry)   

    

Termin październik 2022 r. – czerwiec 2023 r.  

   

Odpowiedzialna Teresa Ogniewska   

    

Odpłatność 1.200 zł za semestr    
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Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych  

w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
 

Numer formy II.3   
  

Adresat Nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa 
  

Dlaczego warto            
uczestniczyć  
w tym kursie? 

Uczestnicy nabywają uprawnienia do prowadzenia zajęć zgod-
nie z wymogami podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
Poznają zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej  pomocy  
przedmedycznej w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.  
Zajęcia obejmują wszystkie treści określone w Rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 139, 

poz. 1132) w sprawie przygotowania do prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  
Uczestnicy szkolenia będą mogli  skorzystać z materiałów umiesz-
czonych na platformie szkoleniowej CEN. 
Zajęcia prowadzi zespół ratowników medycznych. 

  

Zakres treści  Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Bezpieczeństwo wła-
sne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego. Wezwanie po-
mocy. Zadławienia. Poszkodowany nieprzytomny. Zatrucia. 
Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Urazy. Ta-
mowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran. Unieru-
chamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć. 
Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania. Pro-
wadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego. 
Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego  

 Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Wsparcie psychiczne poszko-
dowanego. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach  
symulowanych 

  

Liczba godzin 30    
    

Termin po utworzeniu grupy  
   

Odpowiedzialny Barbara Grzelakowska   

    

Odpłatność 550 zł   
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Kurs kwalifikacyjny 
Karta zgłoszenia 

 
 

Nazwisko  

Imię  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Stopień awansu zawodowego  

Nauczany przedmiot  

D
an

e 
ad

re
so

w
e 

Ulica, numer domu  

Miejscowość i kod  

Telefon  

e-mail  

M
ie

js
ce

 

p
ra

cy
 

Nazwa szkoły  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, kontakt: 

cen@cen.edu.pl, 
2) inspektorem danych osobowych jest Izabela Szydlik, kontakt: izabelaszydlik@cen.edu.pl, 

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwa-
rzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

4) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane również w formie profilowania ze względu na stopień awansu zawodowego, miejsce pracy, 
typ szkoły, w której Pani/Pan pracuje, 

6) Pani/Pana dane zostaną usunięte automatycznie po pięcioletnim okresie braku aktywności, 
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji Nau-
czycieli w Koszalinie moich danych osobowych w zakresie niezbęd-

nym do realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli (podstawa 
prawna przetwarzania: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EURO-
PEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-

nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1  z dnia 2016.05.04) . 

  
 
 
 
    
....................................................... 

/ data i podpis/ 
 

 
 

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:  
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. F. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin                        
 

mailto:izabelaszydlik@cen.edu.pl

