
 
Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli 2017/2018 

 

L.p. Nazwa sieci 
 

Forma realizacji Adresat Termin 
realizacji 

Koordynator 
sieci 

1. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Dyrektorów 
/Wicedyrektorów 
Szkół/Placówek 
Oświatowych 

 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów                      
na platformie Oleśnickie                  

e-Doradztwo 
 

dyrektorzy              
i wicedyrektorzy 
szkół                    
oraz placówek 
oświatowych 

 X 2017 r. 
–V 2018 r. 

koordynator 
sieci 
 
Maria Susidko 

2. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Nauczycieli 
Bibliotekarzy 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 

zamieszczanie materiałów           

na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 
 

nauczyciele 
bibliotekarze 

   X 2017 r. 
– V 2018 r. 

koordynator 
sieci 
 
Jadwiga  

Maszorek 

3. Sieć Współpracy                          

i Samokształcenia 
Nauczycieli 
Przedmiotów 
Humanistycznych 

spotkanie organizacyjne                 

i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów              
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 
 

nauczyciele 

przedmiotów 
humanistycznyc
h 

  X 2017 r. 

– V 2018 r. 

koordynator 

sieci 
 
Mirosława 
Berezowska 

4. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Nauczycieli 
Języków Obcych 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów           

na platformie Oleśnickie                  

e-Doradztwo 
 

nauczyciele 
języków obcych 
(głównie 
j. angielskiego                
i niemieckiego) 

   X 2017 r. 
– V 2018 r. 

koordynator 
sieci 
 
Marta Richter-
Lesicka 

 

5. Sieć Współpracy                 
i Samokształcenia 
Nauczycieli ds. 

Edukacji 
Regionalnej                              
i Patriotycznej 
 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 

wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów              
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 
 

nauczyciele 
historii, WOS, 
geografii, 

przyrody 

  X 2017 r. 
– V 2018 r. 

koordynator 
sieci 
 

Małgorzata 
Kozłowska 

6. Sieć Współpracy                  

i Samokształcenia 
Nauczycieli 
Wychowania 
Przedszkolnego i 
Edukacji 
Wczesnoszkolnej 

spotkanie organizacyjne                 

i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów              
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

 

nauczyciele 

wychowania 
przedszkolnego 
i edukacji 
wczesnoszkolne
j 

  X 2017 r. 

– V 2018 r. 

koordynator 

sieci 
 
Urszula 
Ewertowska 

7. Sieć Współpracy                          
i Samokształcenia 
Nauczycieli 
Wychowawców 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów              

na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 

wychowawcy    X 2017 r. 
– V 2018 r. 

koordynator 
sieci 
 
Ryszarda  
Wiśniewska-

Paluch 

8. Sieć Współpracy                          
i Samokształcenia 
Nauczycieli 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 

nauczyciele 
posiadający 
kwalifikacje 

X 2017 r. –  
V 2018 r. 

koordynator 
sieci 
 



Terapeutów wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów                       

na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 
 

z zakresu 
terapii 

pedagogicznej 
lub 
oligofrenopedag
ogiki 

dr Lidia Sikora 

9. Sieć Współpracy              
i Samokształcenia 
Nauczycieli ds. 
Edukacji 
Matematyki 
 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów              
na platformie Oleśnickie                  

e-Doradztwo 
 

nauczyciele 
matematyki,  

  X 2017 r. 
– V 2018 r. 

koordynator 
sieci 
 
Leszek  
Biegasik 

10. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Nauczycieli 
Przedmiotów 

Artystycznych 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 

zamieszczanie materiałów              

na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 
 

nauczyciele 
plastyki, 
techniki, 
wychowania 

przedszkolnego, 

edukacji 
wczesnoszkolne
j  

   X 2017 r. 
– V 2018 r. 

koordynator 
sieci 
 
Marzenna 

Śliwka 

11. Sieć Współpracy                           

i Samokształcenia 
Nauczycieli 
Przedmiotów 
Zawodowych 

spotkanie organizacyjne                 

i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów           
na platformie Oleśnickie                  
e-Doradztwo 
 

nauczyciele 

przedmiotów 
zawodowych, 
głównie 
ekonomicznych 

   X 2017 r. 

–V 2018 r. 

koordynator 

sieci 
 
Anna Kocik 
 
 

12. Sieć Współpracy                           
i Samokształcenia 
Szkolnych               
Doradców                 
Zawodowych 

spotkanie organizacyjne                 
i podsumowujące, 
szkolenia, zajęcia otwarte, 
wymiana doświadczeń, 
zamieszczanie materiałów           

na platformie Oleśnickie                  

e-Doradztwo 
 

Szkolni doradcy 
zawodowi 

   X 2017 r. 
–V 2018 r. 

koordynator 
sieci 
 
Wioletta              
Leśniowska 

 

 


