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Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w poszczególnych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino  

w 2020 roku 
 

Lp. Nazwa szkoły/placówki Specjalność 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej 
w Gryfinie 

1) Organizacja, kierowanie  
i zarządzanie szkołą, 

2) metodyka pracy nauczyciela na 
lekcjach przedmiotowych, 

3) praca z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, 

4) kształcenie kompetencji 
wychowawczych, 

5) prawo oświatowe, nadzór 
pedagogiczny,  

6) etyka, 
7) filologia germańska, 
8) filologia angielska, 
9) informatyka, 
10) wychowanie do życia w rodzinie, 
11) integracja sensoryczna, 
12) pierwsza pomoc przedmedyczna. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza 
w Gryfinie 

1) Języki obce na I etapie 
edukacyjnym, 

2) technologie informacyjne, 
multimedialne, nowoczesne 
metody komunikowania się  
i nauczania, 

3) TOC – rozwijanie krytycznego 
myślenia, 

4) taniec – choreografia, 
5) psychologia, 
6) informacja naukowa  

i bibliotekoznawstwo, 
7) psychologia w zarządzaniu, 
8) edukacja i rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych, w tym 
oligofrenopedagogika, 
tyflopedagogika  
i surdopedagogika, 

9) edukacja wczesnoszkolna  
i przedszkolna, 

10) matematyka, 
11) prawo oświatowe, nadzór 

pedagogiczny, 
12) metoda Biofeedback w terapii 



pedagogicznej, 
13) umiejętności trenerskie do 

szkolenia nauczycieli, 
14) doskonalenie kompetencji 

wychowawczych, 
15) coaching,  
16) ocenianie kształtujące, 
17) organizacja pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 
18) metodyka pracy nauczycieli na 

lekcjach przedmiotowych, 
19) wdrażanie podstawy programowej 

na  I i II etapie edukacyjnym, 
20) współpraca z rodzicami, 
21) ewaluacja wewnętrzna  

i zewnętrzna szkoły, 
22) pierwsza pomoc przedmedyczna, 
23) pedagogika lecznicza,  
24) praca z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 
25) filologia germańska, 
26) filologia angielska, 
27) fizyka,  
28) edukacja i rewalidacja dzieci  

z autyzmem,  
29) edukacja dla bezpieczeństwa, 
30) programowanie i robotyka, 
31) organizacja i zarządzanie szkołą, 
32) metoda Warnkego w terapii 

pedagogicznej, 
33) innowacje pedagogiczne, 
34) WOS. 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów 
Polskich w Gryfinie 

1) Nowe podstawy programowe oraz 
organizacja kształcenia ogólnego, 

2) pedagogika wczesnoszkolna  
i przedszkolna, 

3) edukacja przedszkolna  
i wczesnoszkolna, 

4) neurologopedia, 
5) bezpieczeństwo ucznia  

i nauczyciela, 
6) logopedia szkolna, 
7) emocje w pracy nauczyciela, 
8) wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka, 
9) integracja sensoryczna,  
10) pedagogika lecznicza, 
11) psychologia, 
12) praca z dzieckiem z ADHD podczas 

zajęć lekcyjnych, 
13) zmiany w prawie i organizacji 

oświaty, 
14) uczeń ze spektrum zaburzeń 



autystycznych w szkole masowej, 
15) zdrowy kręgosłup dzieci, 
16) pedagogika cyrku, 
17) pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna, 
18) jak uczyć uczenia się, 
19) indywidualizacja pracy z uczniami, 
20) emocje i wypalenie zawodowe w 

pracy nauczyciela. 

4. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Westerplatte w Gardnie 

1) Język angielski, 
2) język niemiecki, 
3) etyka, 
4) prawo oświatowe, organizacja  

i zarządzanie oświatą, 
5) egzaminator OKE, 
6) pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna, 
7) język polski, 
8) integracja sensoryczna,  
9) mediacje, negocjacje i 

rozwiązywanie konfliktów, 
10) logopedia, 
11) nadzór pedagogiczny. 

5. Szkoła Podstawowa 
im. Małych Zesłańców Sybiru 
w Radziszewie 

1) Prawo oświatowe, 
2) etyka, 
3) bibliotekoznawstwo, 
4) pomiar dydaktyczny, analiza, 

wyników osiągnięć uczniów,  
5) ocenianie kształtujące, 
6) organizacja pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 
7) projekty współfinansowane ze 

środków UE, 
8) nadzór pedagogiczny, 
9) innowacyjny nauczyciel, aktywny 

zaangażowany uczeń – innowacje  
w edukacji,  

10) archiwizacja dokumentacji 
szkolnej, 

11) doskonalenie kompetencji 
kluczowych u uczniów, 

12) organizacja wycieczek – nowe 
zasady, bezpieczeństwo  
i dokumentacja, 

13) opieka zdrowotna nad uczniami, 
14) filologia germańska. 

6. Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Barnima I w Żabnicy 

1) Język niemiecki,  
2) chemia,  
3) biologia,  
4) fizyka, 
5) geografia, 
6) WOS, 



7) edukacja i wspomaganie rozwoju 
dziecka z autyzmem i zespołem 
Aspergera, 

8) trening zastępowania agresji, 
9) edukacja dla bezpieczeństwa, 
10) obsługa urządzeń informatycznych. 

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Chwarstnicy 

1) Język angielski, 
2) wiedza o społeczeństwie, 
3) edukacja dla bezpieczeństwa, 
4) fizyka, 
5) geografia, 
6) muzyka, 
7) doradztwo zawodowe, 
8) kształtowanie kompetencji 

kluczowych, 
9) stres i wypalenie zawodowe, 
10) prawo oświatowe, organizacja  

i zarządzanie oświatą, 
11) pogłębianie kompetencji 

wychowawczych i dydaktycznych.  

8. I Liceum Ogólnokształcące  
im. Aleksandra Omieczyńskiego 
w Gryfinie 

1) Oligofrenopedagogika, 
2) psychologia, 
3) socjoterapia, 
4) tyflopedagogika, 
5) edukacja dla bezpieczeństwa, 
6) bezpieczeństwo i higiena pracy, 
7) prawo oświatowe, nadzór 

pedagogiczny, organizacja  
i zarządzanie oświatą, 

8) działania opiekuńcze, 
wychowawcze i dydaktyczne, 

9) diagnoza i terapia pedagogiczna, 
pomoc psychologiczno – 
pedagogiczna, racjonalna terapia 
zachowania, 

10) praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, 

11) wychowanie do życia w rodzinie, 
12) pierwsza pomoc przedmedyczna, 
13) pozyskiwanie środków unijnych, 
14) ochrona danych osobowych, 
15) metodyka przedmiotowa pracy 

nauczyciela, 
16) informatyka, technologie 

informacyjne, multimedialne, 
17) polityka bezpieczeństwa w szkole, 
18) filologia angielska,  
19) doradztwo zawodowe,  
20) projekty dofinansowane z funduszy 

unijnych. 

9. Przedszkole Nr 1 1) Język niemiecki, język angielski, 
2) organizacja i zarządzanie oświatą, 



im. Krasnala Hałabały 
w Gryfinie 

prawo oświatowe, nadzór 
pedagogiczny, 

3) współpraca z rodzicami, 
4) pedagogika M. Montessori, 
5) doskonalenie kompetencji 

wychowawczych i dydaktycznych, 
6) logopedia, neurologopedia,  
7) wczesne wspomaganie rozwoju, 
8) terapia SI w pracy z dzieckiem 

przedszkolnym, 
9) pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna,  
10) diagnoza i terapia pedagogiczna, 
11) praca z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 
12) praca z uczniem zdolnym, 
13) edukacja matematyczna dzieci 

przedszkolnych,  
14) edukacja i terapia osób z 

autystycznym spektrum zaburzeń, 
15) pierwsza pomoc, 
16) tutoring – metoda rozwijania 

kreatywności i samodzielnego 
myślenia, 

17) edukacja i rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. 

10. Przedszkole Nr 2 
im. Misia Uszatka 
w Gryfinie 

1) Rozwijanie kompetencji 
matematycznych u  dzieci 
kodowanie i programowanie  
w przedszkolu,  

2) zarządzanie przedszkolem, 
3) narzędzie skutecznego nauczyciela 

czyli inspirujące pomysły i 
stymulowanie do kreatywnego 
rozwoju, 

4) zastosowanie neuroedukacji w 
praktyce przedszkolnej,  

5) pomoc psychologiczno-
pedagogiczna, 

6) rywalizacja – tworzenie i 
wykorzystywanie gier w edukacji 
przedszkolnej, 

7) techniki radzenia sobie z agresją i 
złością u dzieci, 

8) praca z dzieckiem szczególnie 
zdolnym,  

9) doradztwo edukacyjno-zawodowe 
w przedszkolu,  

10) promocja przedszkola,  
11) budowanie pozytywnych relacji z 

rodzicami,  
12) wychowanie do wartości – 



projektowanie działań 
wychowawczych przedszkola,  

13) bajkoterapia w pracy nauczyciela, 
14) rozwijanie inteligencji wielorakich 

w przedszkolu.  

11. Przedszkole Nr 3 
im. Kubusia Puchatka 
w Gryfinie 

1) Wychowanie przedszkolne, 
2) język niemiecki, 
3) integracja sensoryczna, 
4) gimnastyka mózgu P. Dennisona, 
5) prawo oświatowe, 
6) zarządzanie oświatą, nadzór 

pedagogiczny, 
7) aktywne metody nauczania,  
8) praca zespołowa nauczycieli, 
9) problemy wychowawcze, 

rozwiązywanie konfliktów, 
10) ewaluacja pracy w przedszkolu, 
11) rytmika w edukacji przedszkolnej, 
12) komunikacja interpersonalna, 
13) umiejętność prezentacji i 

autoprezentacji, 
14) awans zawodowy, 
15) kodowanie w przedszkolu, 
16) stres i wypalenie zawodowe.  

12. Przedszkole Nr 4 z Oddziałami 
IHntegracyjnymi im. Pszczółki Mai 
w Gryfinie 

1) Wspomaganie rozwoju dzieci  
z autyzmem i Zespołem Aspergera, 

2) język niemiecki, język angielski, 
3) neurologopedia, 
4) metoda komunikacji alternatywnej 

– Makaton, 
5) nadzór pedagogiczny i zarządzanie 

placówką,  
6) prawo oświatowe, 
7) integracja sensoryczna, 
8) doradztwo metodyczne, 
9) logopedia, 
10) pomoc psychologiczno –

pedagogiczna, 
11) kodowanie i programowanie w 

przedszkolu, 
12) taniec, muzyka, teatr i plastyka w 

przedszkolu – doskonalenie 
umiejętności prowadzenia zajęć, 

13) doskonalenie kompetencji 
wychowawczych i dydaktycznych.  

13. Przedszkole Nr 5 im. Calineczki 
w Gryfinie 

1) Diagnoza i terapia pedagogiczna, 
2) język niemiecki, język angielski, 
3) taniec i muzyka, teatr i plastyka  

w przedszkolu – doskonalenie 
umiejętności do organizowania  
i prowadzenia zajęć, 

4) doradztwo metodyczne, 
5) doskonalenie kompetencji 



wychowawczych i dydaktycznych z 
podkreśleniem kompetencji 
matematycznych i cyfrowych, 

6) nadzór pedagogiczny i zarządzanie 
placówką, prawo oświatowe,  

7) gimnastyka korekcyjna, 
8) organizowanie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej,  
9) warsztaty i szkolenia z zakresu 

organizacji i prowadzenia 
projektów unijnych, 

10) zarządzanie placówkami 
oświatowymi.  

14. Szkoła Muzyczna I stopnia  
w Gryfinie 

1) Organizacja i zarządzanie oświatą 
oraz placówką artystyczną, 

2) prawo oświatowe, nadzór 
pedagogiczny i formy jego 
sprawowania, 

3) prawo pracy w szkole artystycznej, 
4) awans zawodowy, 
5) praca z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, 
6) praca z uczniem zdolnym, 
7) metodyka nauczania na zajęciach 

edukacyjnych indywidualnych – 
specjalności instrumentalne, 

8) metodyka nauczania na zajęciach 
edukacyjnych zbiorowych – 
przedmioty ogólnomuzyczne, 
zespoły, chór, orkiestra, kształcenie 
słuchu, audycje muzyczne, rytmika, 

9) dydaktyka, 
10) psychologia. 

 


