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Kto nabyt ą wiedzę piel ęgnuje, a now ą bez przerwy zdobywa,  
ten mo że być nauczycielem innych.  

(Konfuncjusz) 
 
  

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
 

 
Przekazujemy Państwu Informator zawierający ofertę szkoleniową oraz nasze inne 

działania ( projekty, wydawnictwa). 
 
Oferta działań została przygotowana i opracowana po przeanalizowaniu potrzeb, 

zgłaszanych przez Państwa w ewaluacjach. Jak zawsze otwarci jesteśmy na Państwa 
indywidualne propozycje i w miarę naszych możliwości oferujemy przygotowanie kursu    
czy też szkolenia np. rady pedagogicznej zgodnie z Państwa potrzebami. 

Oferujemy również przygotowanie kursów w ramach tzw. šablon OP VVV. 
 
Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy i wytrwałości w dążeniu do realizacji 

założonych celów. 
 
 
 

 
Zespół pracowników Centrum Pedagogicznego 

 
 
  

ZASADY ZAMAWIANIA SZKOLE Ń 
 

Zgłoszenia zobowi ązujące na wszystkie kursy prosimy 

wypełnia ć w systemie on-line  

znajduj ącym si ę  

 na www.pctesin.cz  

najpó źniej w terminie, który jest podany 

pod opisem poszczególnych kursów.  
 
1. W ofercie prosimy zwrócić uwagę na informacje dotyczące każdego kursu.  
2. Jeżeli jest podany konkretny termin kursu (data i godzina), nie będą już wysyłane dalsze 
informacje (wyłącznie w przypadku zmian). 
3. W razie zainteresowania kursem prosimy o wysłanie elektronicznego zgłoszenia 
zobowiązującego (dostępne na stronach internetowych: www.pctesin.cz/ link: 
http://www.pctesin.cz/?go=prihlaska). Prosimy o wypełnienie zgłoszenia wg wskazówek. 
4. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności zgłoszonego nauczyciela opłata kursu w roku 
szkolnym 2017/2018 nie podlega zwrotowi. 
Usprawiedliwienia nieobecno ści na kursie, przyjmujemy wył ącznie w formie pisemnej (list, 
fax, e-mail)  najpó źniej 5 dni roboczych przed rozpocz ęciem kursu.   
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Asertywno ść nauczyciela 
 
Praca nauczyciela związana jest z ciągłym kontaktem z uczniami, rodzicami i  innymi 
nauczycielami. W każdej z tych sytuacji bardzo ważnym zasobem nauczyciela jest 
umiejętność argumentowania własnego stanowiska i nieagresywnego stawiania granic. 
Duża świadomość siebie pozwala nauczycielowi funkcjonować pomiędzy agresją               
a uległością tak aby nie atakować rodziców czy uczniów, ale także aby im nie ulegać.        
W trakcie szkolenia nauczyciele poznają teorię i przećwiczą techniki asertywnej reakcji      
w sytuacji trudnej, a także będą mogli przyjrzeć się sobie i zobaczyć w  jaki sposób mogą 
pracować nad zwiększeniem  swojej asertywności.  
Cele szkolenia: 
- poszerzenie wiedzy na temat asertywności 
- budowanie asertywnej relacji z rodzicem i uczniem 
- autodiagnoza stylu własnych reakcji w sytuacjach zawodowych i prywatnych 
- praca nad wzmocnieniem swoich granic 
- asertywne techniki reagowania na sytuacje trudne 
 
ODBIORCY nauczyciele SP, S Ś – kurs proponujemy całym gronom  

pedagogicznym szkoły 
PROWADZĄCY mgr Sławomir Prusakowski (psycholog, trener, pracownik 

dydaktyczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we 
Wrocławiu) 

GWARANT mgr Barbara Kubiczek 
TERMIN do uzgodnienia z gwarantem kursu; 

(12.02. 2018 – SP Bystrzyca) 
CZAS TRWANIA 8:30 – 17:30 
MIEJSCE zamawiająca szkoła 
KOSZT 8 000,- CZK/ grupa 
AKREDYTACJA NR 7858/2015-1-324 
 
 
Wyjazd edukacyjny do Muzeum Powsta ń Śląskich w Świętochłowicach  
Zapraszamy na wyjazd edukacyjny, którego celem jest bliższe zaznajomienia nauczycieli   
z działalnością Muzeum Powstań Śląskich, pogłębienie ich wiedzy i zachęcenie                 
do organizacji proponowanych przez muzeum lekcji muzealnych dla uczniów. 
Bliższe informacje na temat muzeum: http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/ 
 
ODBIORCY nauczyciele historii, zainteresowani 
PROWADZĄCY Przewodnik Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach 
GWARANT mgr Barbara Kubiczek 
TERMIN 01.03.2018; wyjazd o godz. 12.00 sprzed siedziby ZG 

PZKO, Czeski Cieszyn, ul. Strzelniczna 28 
CZAS TRWANIA 12:00 – ok. 17:30 
MIEJSCE Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach 
KOSZT Koszty podróży oraz bilety wstępu pokrywa ZG PZKO 

(Sekcja Historii Regionu) 
Zgłoszenia prosz ę przesyła ć w terminie do 23.2.2018r.   
na adres: kubiczek@pctesin.cz 
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Spotkanie metodyczne nauczycieli historii 

Serdecznie zapraszamy na dawno zapowiadane spotkanie nauczycieli historii                        
z dydaktykami, pedagogami Uniwersytetu Ostrawskiego.  
Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do wymi any do świadcze ń oraz 
rzeczowa dyskusja na temat nauczania historii. 
 
Uczniowie pytani: "Po co uczysz się historii?" zwykle odpowiadają: „Żeby wiedzieć, jak 
było". Rzadko myślą o tym, że umiejętności z lekcji historii mogą im się przydać tu i teraz. 
A jak myślą nauczyciele, czy coraz częściej stawiają na debatowanie, argumentowanie, 
odróżnianie informacji od oceny?  
Jak więc prowadzić lekcję historii, by była cennym i równocześnie ciekawym źródłem 
informacji? 
 
ODBIORCY nauczyciele historii 4-5 oraz 6-9 SP, S Ś 

(wszyscy nauczyciele ucz ący historii -   z aprobacj ą i bez 
aprobacji) 

PROWADZĄCY Mgr. Ondřej Šimik, PhD. (Uniwersytet Ostrawski, Wydział 
Pedagogiczny) 
doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD. (Uniwersytet 
Ostrawski, Wydział Pedagogiczny) 

GWARANT mgr Barbara Kubiczek 
TERMIN 8.03. 2018  
CZAS TRWANIA 14:00 – 16:30 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 50,- CZK (opłata manipulacyjna)  
 
Edukacja j ęzykowa dziecka w wieku przedszkolnym  
(Čtenářská pregramotnost v p ředškolním vzd ělávání nap říč RVP PV) 
 
Wzmocnienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie organizowania sytuacji 
pedagogicznych sprzyjających przygotowaniu dzieci przedszkolnych do podjęcia nauki 
czytania w szkole. Usystematyzowanie wiedzy na temat charakterystycznych aspektów 
rozwoju przedszkolaków, poznanie metod rozwijających kompetencje potrzebne              
do podjęcia nauki czytania w szkole, wprowadzanie ćwiczeń i zabaw wspierających rozwój 
kompetencji językowych dziecka. Przedstawienie pomocy dydaktycznych związanych        
z powyższą problematyką. 
 
ODBIORCY nauczyciele przedszkoli  
PROWADZĄCY mgr Ewa Klima 
GWARANT  Ilona Hudeczek 
TERMIN 12.03.2018 oraz 22.03.2018  
CZAS TRWANIA  13:00 – 19:00  
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 3 000,- CZK 
AKREDYTACJA NR 13678/2017-1-696 
Kurs mo żna opłaca ć z tzw. „šablon” (Vzd ělávání pedagogických pracovník ů MŠ – 
čtenářská pregramotnost) 
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Przed egzaminem - budowanie wi ązek zadań integruj ących ró żne treści 
kształcenia. 
 
Aby dobrze przygotować uczniów do egzaminu wstępnego do szkół średnich, warto 
zaproponować im ćwiczenia bazujące na jednym tekście, ale integrujące różne treści 
kształcenia polonistycznego, a przede wszystkim ukazujące funkcjonalne wykorzystanie 
wiedzy o języku. W tym celu wykorzystamy także obudowę metodyczną podręczników     
do języka polskiego. W trakcie spotkania będziemy tworzyć wiązki zdań w oparciu              
o fragmenty zarówno tekstów literackich (fragmenty prozy, utwory poetyckie),                     
jak i publicystycznych czy użytkowych.  Przypomniane zostaną też różne typy zadań                 
i sposoby ich budowania.  
Nauczyciele proszeni są o przyniesienie podręczników, z których korzystają. 
 
ODBIORCY nauczyciele JP (2.st. SP oraz S Ś) 
PROWADZĄCY mgr Katarzyna Zioła-Zemczak (konsultant ds. języka 

polskiego RODN WOM Bielsko-Biała) 
GWARANT mgr Barbara Kubiczek 
TERMIN 12.03. 2018  
CZAS TRWANIA 14:00 – 17:30 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 300,- CZK 
AKREDYTACJA NR 16423/2016-1-536 
 
 
Pląsy, śpiewy i zabawy w przedszkolu i w szkole 
 (Ilustrované rýmova čky...) 
 
Powitanki – śpiewanki i zabawy integrujące, zabawa z piosenką z wykorzystaniem 
perkusji, ciała, muzyczne zabawy z instrumentami perkusyjnymi, pląsy, korowody, 
opowieści ruchowe, melorecytacje prostych rymowanek i  krótkich wierszyków oraz 
zabawy ruchowo--rytmiczne z wykorzystaniem nietypowych przedmiotów: woreczków, folii, 
chusteczek, taśm gumowych itp. 
 
 
ODBIORCY nauczyciele przedszk oli i ni ższych klas SP, wychowawcy 

świetlic szkolnych  
PROWADZĄCY mgr Małgorzata Koc 
GWARANT  Ilona Hudeczek 
TERMIN 06.04.2018 
CZAS TRWANIA  13:00 – 17:00  
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 600,- CZK 
AKREDYTACJA NR 16423/2016-1-536 
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Spotkanie metodyczne nauczycieli przedszkoli 
 
Ponownie zapraszamy na spotkanie do Jabłonkowa, do przedszkola, które funkcjonuje    
od wielu lat jako samodzielny podmiot prawny. Tematem spotkania będzie przygotowanie 
starszaków do rozpoczęcia nauki w szkole, szczególnie w zakresie pojęć 
matematycznych. Zajrzymy również do szkolnego programu edukacyjnego przedszkola      
i dokumentacji szkolnej. Zapraszamy do dyskusji na nurtujące nas tematy. 
 
ODBIORCY nauczyciele przedszkoli  
PROWADZĄCY Mgr. Marie Vitoslavská 
GWARANT  Ilona Hudeczek 
TERMIN termin zostanie podany w marcu  
CZAS TRWANIA  9:00 – 12:00  
MIEJSCE Przedszkole Jabłonków 
KOSZT 200,- CZK 
AKREDYTACJA NR 13678/2017-1-969 
 
 
 
Mówi ć i słucha ć - czy to takie proste?  
(Rozwijanie dwóch kluczowych sprawności językowych z wykorzystaniem metod 
aktywizujących i zabaw) 
 
Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane skuteczne i atrakcyjne dla najmłodszych metody 
mające pobudzić i wzmocnić chęć porozumiewania się w mowie i piśmie językiem ojczystym. 
Szczególny nacisk zostanie położony na wzbogacanie czynnego słownictwa, budowanie sytuacji 
komunikacyjnych sprzyjających wyzwalaniu aktywności językowej dzieci oraz czytanie                  
ze zrozumieniem. 
  
ODBIORCY nauczyciele klas 1-5 SP  
PROWADZĄCY mgr Katarzyna Zioła-Zemczak, mgr Jolanta Biernat 
GWARANT  mgr Renata Czader 
TERMIN 27.04.2018 
CZAS TRWANIA  14:00 – 17:30  
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 200,- CZK 
AKREDYTACJA NR 16423/2016-1-536 
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INNE DZIAŁANIA CENTRUM PEDAGOGICZNEGO 

 
Celem projektu jest wspieranie edukacji regionalnej w szkołach po obu stronach Śląska 
Cieszyńskiego. Projekt ukierunkowany jest na pogłębienie wiedzy (nauczycieli i uczniów)  
w dziedzinie edukacji regionalnej – historii, tradycji, rzemiosł i zwyczajów. Ważnym 
elementem jest pokonywanie stereotypów za pośrednictwem komunikacji interpersonalnej, 
interkulturowej i językowej, promocji różnorodności kulturowej.  
 
Grupą docelową są nauczyciele uczniów  w wieku 12-14 lat po obu stronach granicy 
z Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. 
 
Dla nauczycieli z obu stron granicy przygotowane i zrealizowane zostan ą 3 ścieżki 
edukacyjne: 

1. historyczna 16.3 2018 
2. tradycji i rzemiosł (odbyła się w październiku 2017) 
3. międzykulturowa 11.5.2018 

 
Ścieżki będą stanowiły wspaniały przykład dla nauczycieli, jak wzbogacić lekcje edukacji 
regionalnej i organizować wycieczki edukacyjne, na co zwracać uwagę, jak wykorzystywać 
kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Euroregionu. 
 
Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie opracowanie portfolia  (w polskiej              
i czeskiej wersji językowej) dla uczniów 2. st. SP. Publikacja o tematyce historycznej, 
geograficznej, przyrodniczej oraz kulturowej, w postaci zeszytu ćwiczeń, 
wykorzystywanym na lekjach edukacji regionalnej, będzie indywidualnym przewodnikiem 
ucznia po regionie.  
 
W ramach projektu stworzona zostanie gra miejska  w postaci planszy (ok. 12m x15m) – 
mapy regionu, z najważniejszymi punktami zatrzymania oraz zadaniami do wykonania. 
Wyprodukowana zostanie również gra w mniejszym rozmiarze (w celu wypożyczania       
do szkół) oraz mapka w formacie A3, w postaci bloku z kartkami do wyrywania 
(pomniejszona kopia planszy gry miejskiej). 
Gra planszowa będzie rozkładana na rynku w Cieszynie. 
 
Koordynator działań: mgr Barbara Kubiczek 
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W PRZYGOTOWANIU 

 
„POZNAJEMY POLSK Ę PRZEZ EDUKACJĘ I ZABAWĘ” 

 
 
W ramach projektu zorganizowane są wyjazdy edukacyjno-integracyjne dla uczniów polskich szkół 
podstawowych w RC (klasy  - decyzja szkoły) oraz uczniów gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
Głównym celem wyjazdu jest integracja z rówieśnikami z Polski. Zaplanowano dopołudniowe 
zajęcia w szkołach i popołudniowe zajęcia (zwiedzanie regionu, działania integracyjno-sportowe 
itp.) 
 
MIEJSCE POBYTU : 
Dom Wczasów Dzieci ęcych w Dusznikach-Zdroju  (http://www.dwd-duszniki.pl/) 
Ośrodek położony jest w strefie uzdrowiskowej w pobliżu Parku Zdrojowego, otoczony Górami 
Bytrzyckimi i Orlickimi. Usytuowanie ośrodka daje duże możliwości bezpośredniego kontaktu dzieci 
z przyrodą. Uczniowie mają możliwość poznania najbardziej atrakcyjnych miejsc w najbliższej 
okolicy z unikalnymi w skali europejskiej ciekawostkami. 
 
Cena pobytu:     uzależniona od wysoko ści dotacji  
 
TERMINY: wrzesie ń – listopad 2018 
 
Koordynator: Barbara Kubiczek 
 
Szczegółowy program i informacje zostan ą przesłane do szkół po otrzymaniu informacji                     
o przyznaniu dotacji.  
 
 

Praca w grupach - nauczanie j ęzyka angielskiego (mówienie, słuchanie, 
czytanie i pisanie)   
 
Tematem kursu jest nauczanie języka angielskiego w grupach różnego rodzaju, od grup 
podobnego wieku i poziomu językowego po grupy zróżnicowane, jak na przykład               
w szkołach małoklasowych. 
Uczestnicy nauczą się projektować pracę zespołową tak, aby uczniowie pracowali 
z identyczną tematyką, ale wykorzystywali środki dydaktyczne adekwatne do swojego 
wieku i poziomu. Takie przygotowanie umożliwi nauczycielom pełne wykorzystanie tematu 
lekcji do ćwiczeń i utrwalania.   
 
 
ODBIORCY nauczyciele JA w klasach 1-5 SP  
PROWADZĄCY Mgr. Sylvie Doláková 
GWARANT  mgr Marta Kmeť 
CZAS TRWANIA  16 godzin dydaktycznych 
MIEJSCE Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
KOSZT 1 200,- CZK 
AKREDYTACJA NR nr akredytacji zostanie podany na świadectwach 
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+ 
 
Pomagamy dzieciom wczesnoszkolnym w przezwyci ężeniu zaburze ń 
rozwoju mowy i j ęzyka 
 
Wady wymowy u dzieci wczesnoszkolnych stają się coraz częstszym problemem 
współczesnej szkoły. W związku z tym chcielibyśmy zaproponować nauczycielom 
szkolenie logopedyczne, które pomoże im wspomóc dzieci wczesnoszkolne z wadami 
wymowy podczas codziennych zajęć edukacyjnych. Szkolenie będzie podzielone na dwie 
cześci:  teoretyczną ( podstawowa wiedza logopedyczna dotycząca rozwoju mowy i języka 
u dzieci, a także omówienie najczęściej spotykanych zaburzeń) oraz część praktyczną 
(ćwiczenia i warsztaty tematyczne).  
Realizację zajęć przewidujemy w nowym roku szkolnym. 
Proponujemy 4 spotkania po 6 godzin dydakt. lub 3 spotkania po 8 godzin dydaktycznych. 
Koszt uzależniony od liczby zgłoszeń (ok. 1 600,- CZK) 
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WYDAWNICTWA 

 
Podró że bliskie i dalekie - Europa 
Zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas 4. – 5. szkół podstawowych z polskim językiem 
nauczania w RC. Częścią publikacji jest platforma edukacyjna, poszerzająca treści 
zeszytu ćwiczeń (linki, fotografie, wskazówki, dodatkowe ćwiczenia).   
 
Autorzy: zespół CP, pod kierownictwem mgr. Barbary Baarowej (dydaktyk wydziału 
przyrodniczego Uniwersytetu Ostrawskiego). 
 
 

 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie metodyczne dla n auczycieli 1.st. SP 
10.04.2018 r., godz.  14.00, Centrum Pedagogiczne w  Czeskim Cieszynie. 

 
 

 
W PRZYGOTOWANIU: 
 
Na tropach przyrody  
 
Zeszyt ćwiczeń dla uczniów klas 4. – 5. szkół podstawowych z polskim językiem 
nauczania w RC. Treścią są tematy w ramach podstawy programowej „Człowiek i jego 
świat z zakresu nauki o przyrodzie”. 
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KONKURSY DLA UCZNIÓW         

ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE   

PRZEZ CENTRUM PEDAGOGICZNE 
 

 
 
XX Ogólnopolski  Konkurs  Krasomówczy  
im. Wojciecha Korfantego  

 
 
Hasło XX Ogólnopolskiego  Konkursu  Krasomówczego im. Wojciecha 
Korfantego brzmi: „NIESZCZĘSNY DAR WOLNOŚCI”   (ks. Józef Tischner). 
  
Adresatami s ą uczniowie wyższych klas SP oraz szkół średnich (w wieku 13-20 
lat).  
Zadaniem uczestnika  jest przygotowanie i wygłoszenie 5-minutowego przemówienia 
nawiązującego do podanego hasła przewodniego. 
Organizatorzy konkursu : Związek Górnośląski w Katowicach, Regionalny 
Instytut Kultury w Katowicach oraz Centrum Pedagogiczne dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. 
Cel konkursu: Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy jest przedsięwzięciem 
edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym 
wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości     
w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa 
w życiu publicznym. 
 
Konkurs ma charakter trzyetapowy:  
Eliminacje lokalne – 22.2. 2018 r., 8.30, Czeski Cieszyn (Centrum Pedagogiczne); 
Eliminacje regionalne –  27.2.2018 r., 10.00, aula Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie; 
Finał  - 5.3.2018 r.,  Sejm Śląski w Katowicach .  Podczas finału jury wyłania laureatów       
i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia.  
    
Wszystkie informacje o konkursie (również regulamin), znajdują się na stronach 
internetowych konkursu:  http://www.krasomowczy.pl  

  
PRZEBIEG KONKURSU:  
1. Na każdym etapie oceny wystąpień uczestników dokonuje jury, od decyzji którego nie przysługuje 
odwołanie.  
2. Ocenie podlega wartość merytoryczna przemówienia, w tym samodzielność sądów mówcy, język, styl, 
kompozycja mowy oraz sposób przekazu.  
3. Czas przemówienia nie może przekroczyć 5 minut.  
4. Przemówienia prezentowane są na żywo, z pamięci.  
5. Uczestnicy prezentują te same wystąpienia w każdym etapie konkursu.  
 
UWAGA! Na eliminacje zapraszamy widowni ę – nauczycieli, rodziców, kolegów. 
Przewidziana jest równie ż nagroda publiczno ści.  
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„MISTRZ  ORTOGRAFII“ 
 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4.-9. SP do udzi ału w tradycyjnym konkursie 
ortograficznym. 

 
 
Kategoria II oraz III 
Termin:  20 lutego 2018 r. 
Miejsce: Aula Polskiego Gimnazjum im. J.  Słowackie go w Czeskim Cieszynie 
 
PROGRAM 
• 8.30 - 9.00     prezentacja (kategoria III – klasy 8-9) 
• 9.00      uroczyste rozpoczęcie konkursu, zaznajomienie z regulaminem, 

   DYKTANDO 
• 9.45 - 10.00  prezentacja (kategoria II – klasy 6-7) 
• 10.00     uroczyste rozpoczęcie konkursu, zaznajomienie z regulaminem, 

   DYKTANDO  
 
 
Kategoria I  
Termin:  20 lutego 2018 r. 
Miejsce: Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie 
 
• 9.15 - 9.30     prezentacja (kategoria I – klasy 4-5) 
• 9.30               uroczyste rozpoczęcie konkursu, zaznajomienie z regulaminem, 

   DYKTANDO 
 
Lektorzy: mgr Renata Czader  (kat. I), mgr Barbara Kubiczek  (kat II i III) 
Autorzy tekstów: mgr Lidia Kosiec, mgr Barbara Kubi czek 
 
REGULAMIN: 

• Szkoła może zgłosić dowolną liczbę kandydatów w kategorii I (klasy 4-5), w kategorii II 
(klasy 6-7) oraz w kategorii III (klasy 8-9). Zachęcamy do wcześniejszego przeprowadzenia 
konkursu szkolnego. 

• Uczniowie będą współzawodniczyć w pisaniu dyktanda, ocena zostanie                 
przeprowadzona w terminie do 28 lutego 2018 r., w tym dniu również zostaną 
opublikowane wyniki na stronach internetowych organizatora. 

• Opłata za jednego uczestnika wynosi 30,- CZK, do uiszczenia w trakcie prezentacji. 
• Zgłoszenia (imi ę i nazwisko ucznia, klasa, szkoła) prosimy przesyła ć w terminie        

do 2 lutego br. poczt ą elektroniczn ą na adres kubiczek@pctesin.cz  
(prosimy o przesłanie spisu uczestników w załączniku, nie wprost w mailu) 

• Dla Mistrza, Wicemistrza i Drugiego Wicemistrza Ortografii przewidujemy dyplomy          
oraz nagrody, dla wszystkich uczestników konkursu – dyplomy. 
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KONKURSY  I OLIMPIADY MATEMATYCZNE 

ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE   

PRZEZ CENTRUM PEDAGOGICZNE 
 

 
 

PRZEDSZKOLA 
 

Ulubiona ksi ążka, ulubiony bohater, ulubiony autor  
 
Głośne czytanie dzieciom od najmłodszych lat ma ogromny wpływ na ich wszechstronny 
rozwój. W naszych przedszkolach codziennie czytamy dzieciom książki.  
 
Zapraszamy wszystkich nauczycieli i dzieci do konkursu na prezentację najfajniejszej 
książki przedszkolaka. 
 
Czytajmy, rozmawiajmy z dziećmi o książkach i ich bohaterach, utrwalajmy te chwile        
na zdjęciach, filmikach, rysunkach... 
Wiosną zaprosimy wszystkich nauczycieli przedszkoli na wspólną biesiadę, podczas której 
zostaną zaprezentowane najciekawsze prace. (Prace mogą też zostać opublikowane         
na łamach Jutrzenki). 
 
Wylansujemy w ten sposób najbardziej lubiane przez dzieci pozycje książkowe! 
Prace można wysyłać na adres  hudeczek@pctesin.cz 
Konkurs trwa do końca kwietnia 2018 r.  
Dla zaangażowanych w projekt przedszkoli - ciekawa nagroda! 
 
 

XIV EDYCJA PRZEGLĄDU RECYTACJI PRZEDSZKOLI 
( pod patronatem ZG Macierzy Szkolnej ) 

 
               

pt. „BAJKOWY ŚWIAT OCZAMI DZIECKA”  
 
Termin: 18 kwietnia 2018 r. , godz. 9.00 (prezentacja od godz. 8.00)  
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury „Strzelnica”, Czeski Cieszyn 
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać w terminie do 9.04.2018  (mariaprzywara@seznam.cz) 
Informacje: Maria Przywara, tel. nr  728 433 098 
 
Prosimy również o przyniesienie 2 prac plastycznych z każdego przedszkola na powyższy 
temat z uwzględnieniem baśni polskich (technika i format prac dowolny) – dzieci będą 
miały swoją wystawę! 
 
Prosimy o zgłoszenie liczby osób towarzyszących (nauczycieli, rodziców). 
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MATEMATYKA 

 
 

konkurs eliminacje termin 
 KANGUR 2017 międzynarodowe 15. 3. 2018 

PITAGORIADA kl. 5. - 8.   szkolne 5 - 6. 4. 2018 
OLIMPIADA 

MATEMATYCZNA kl. 5.- 8. 
(współorganizacja) 

powiatowe 17.4. 2018 

PIKOMAT  3. etap międzyszkolne 25. 4. 2018 
PITAGORIADA kl. 5.- 8. powiatowe 29. 5. 2018 

PIKOMAT- finał  międzyszkolne 20. 6. 2018 
 
 
 

WYCHOWANIE MUZYCZNE 
 
 

XXIV edycja Przegl ądu Cieszy ńskiej Pie śni Ludowej 
 
Termin: 15 maja 2018 r., godz. 9.00  
Miejsce: Miejski O środek Kultury „Strzelnica”, Czeski Cieszyn 
Informacje zostaną wysłane do szkół. 
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KONTAKTY 
 
TELEFON / FAX +420 558 746 267 
mgr Marta Kme ť – dyrektor, projekty kmet@pctesin.cz 
Ing. Marcela Siemi ńska  – wicedyrektor, 
ksi ęgowo ść sieminska@pctesin.cz 

Gabriela Sikora – sekretariat sekretariat@pctesin.cz 
mgr Barbara Kubiczek – kształcenie 
językowe, DVPP, edukacja 
międzykulturowa 

kubiczek@pctesin.cz 

mgr Michaela Raszka – M, F, B, konkursy raszka@pctesin.cz  
mgr Renata Czader – nauczanie 
wczesnoszkolne, pedagogika specjalna czader@pctesin.cz 

Ilona Hudeczek – wychowanie 
przedszkolne hudeczek@pctesin.cz 

mgr Barbara Glac – Jutrzenka glac@pctesin.cz 
mgr Jan Kubiczek Ph.D. – Ogniwo jan.kubiczek@pctesin.cz 
Elżbieta Kantor – ksi ęgowo ść, 
dystrybucja kantor@pctesin.cz 

Beata Ružinská – administracja, 
podr ęczniki, dystrybucja, biblioteka ruzinska@pctesin.cz 

mgr Miroslava Kube čková – mened żer 
projektów kubeckova@pctesin.cz 

konkursy WM - współpraca z Ars Musica (PaedDr. Lesz ek Kalina) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


