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Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku 

 

Lp. Nazwa szkoły/placówki Specjalność 

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

1) organizacja i zarządzanie szkołą 
2) plastyka 
3) metodyka pracy nauczyciela na 

lekcjach przedmiotowych 
4) wdrażanie podstawy programowej 

na  I i II etapie edukacyjnym 
5) doskonalenie kompetencji 

wychowawczych  
6) praca z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 
7) organizacja i prowadzenie zajęć 

wychowawczo – opiekuńczych w 
świetlicy 

8) wdrażanie oceniania kształtującego 
oraz rozwijanie umiejętności 
uczenia – nauczania 

9) edukacja i rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych 

10) socjoterapia 
11) prawo oświatowe, nadzór 

pedagogiczny i formy jego 
sprawowania 

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

1) język angielski 
2) język niemiecki 
3) informatyka, technologie 

informacyjne, multimedialne 
4) taniec – choreografia 
5) psychologia 
6) informacja naukowa i 

bibliotekoznawstwo 
7) zintegrowana edukacja 

wczesnoszkolna i przedszkolna 
8) psychologia w zarządzaniu 
9) oligofrenopedagogika 
10) diagnoza i terapia pedagogiczna 
11) matematyka 
12) bezpieczeństwo i higiena pracy 
13) prawo oświatowe 



14) doskonalenie kompetencji 
wychowawczych 

15) nadzór pedagogiczny i zarządzanie 
szkołą 

16) praca z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

17) ocenianie kształtujące 

3. Zespół Szkół w Gryfinie 1) logopedia i glottodydaktyka 
2) oligofrenopedagogika 
3) pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna 
4) surdopedagogika 
5) pomoc psychologiczna i doradztwo 

psychospołeczne 
6) tyflopedagogika 
7) język polski 
8) język angielski 
9) język niemiecki 
10) matematyka 
11) historia 
12) WOS 
13) fizyka 
14) biologia 
15) przyroda 
16) chemia 
17) geografia 
18) informatyka 
19) plastyka 
20) technika 
21) wychowanie do życia w rodzinie 
22) organizacja i zarządzanie oświatą 

4. Zespół Szkół 
w Gardnie 

1) język angielski 
2) matematyka 
3) fizyka 
4) chemia 
5) doradztwo zawodowe 
6) wychowanie do życia w rodzinie 
7) etyka 
8) pedagogika opiekuńczo – 

wychowawcza 
9) oligofrenopedagogika 
10) surdopedagogika 
11) tyflopedagogika 
12) ocenianie kształtujące 
13) prawo oświatowe i zarządzanie 

oświatą 
14) działania opiekuńczo – 

wychowawcze i dydaktyczne 
15) współpraca z rodzicami 
16) praca z uczniem o specyficznych 



potrzebach edukacyjnych 
17) doskonalenie warsztatu pracy i 

emisja głosu 
18) egzaminator OKE 
19) wiedza o kulturze 

5. Szkoła Podstawowa 
im. Małych Zesłańców Sybiru 
w Radziszewie 

1) filologia angielska 
2) prawo oświatowe 
3) technika 
4) oligofrenopedagogika 
5) nadzór pedagogiczny 
6) doskonalenie kompetencji 

pedagogicznych 
7) ocenianie kształtujące 
8) technologia informacyjna 
9) organizacja pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej 
10) diagnoza i terapia pedagogiczna 

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

1) organizacja i zarządzanie oświatą 
2) terapia  i socjoterapia pedagogiczna 
3) języki obce 
4) multimedia w pracy szkoły 

7. Zespół Szkół 
w Chwarstnicy 

1) edukacja dla bezpieczeństwa 
2) technika 
3) ocenianie kształtujące 
4) ewaluacja wewnętrzna w szkole 
5) pierwsza pomoc 
6) nieletni wobec prawa 
7) kontrola zarządcza w zakresie zadań 

edukacyjnych i opiekuńczych szkoły 
8) prawo oświatowe 

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Gryfinie 

1) pedagogika 
2) psychologia 
3) etyka 
4) oligofrenopedagogika 
5) surdopedagogika 

9. Przedszkole Nr 1 
im. Krasnala Hałabały 
w Gryfinie 

1) oligofrenopedagogika 
2) język niemiecki 
3) organizacja i zarządzanie oświatą 
4) terapia sensoryczna 
5) koncepcja pedagogiczna  

M. Montessori 
6) doradztwo metodyczne 

10. Przedszkole Nr 2 
im. Misia Uszatka 
w Gryfinie 

1) pedagogika wczesnoszkolna i 
przedszkolna 

2) pedagogika wychowawczo – 
opiekuńcza z logopedią 

3) efektywna współpraca z rodzicami 



4) psychologia w zarządzaniu 
5) komunikacja interpersonalna 
6) organizacja i zarządzanie oświatą 
7) diagnoza i terapia pedagogiczna 

11. Przedszkole Nr 3 
im. Kubusia Puchatka 
w Gryfinie 

1) wychowanie przedszkolne 
2) język angielski 
3) bezpieczeństwo w placówce 

oświatowej 
4) gimnastyka mózgu P. Dennisona 
5) metoda ruchu rozwijającego  

W. Sherborne 
6) programowanie 

neurololingwistyczne 
 

12. Przedszkole Nr 4 z oddziałami 
integracyjnymi im. Pszczółki Mai 
w Gryfinie 

1) integracja sensoryczna 
2) wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka 
3) edukacja wczesnoszkolna i 

przedszkolna 
4) doradztwo metodyczne 
5) organizacja i zarządzanie oświatą 

13. Przedszkole Nr 5 im. Calineczki 
w Gryfinie 

1) diagnoza i terapia pedagogiczna 
2) logopedia 
3) podstawy pedagogiki M. Montessori 
4) kształcenie w zakresie 

wykorzystania technologii 
informacyjnych 

5) pomoc psychologiczno – 
pedagogiczna 

6) matematyka w przedszkolu 
7) edukacja poprzez zmysły – zabawy 

badawcze 
8) metody czytania w przedszkolu 
9) ewaluacja wewnętrzna 
10) taniec i muzyka 
11) teatr 
12) plastyka 

 


