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Szanowni Państwo, 

 

Krajowe  Centrum  Edukacji  Rolniczej  w  Brwinowie  przedstawia  ofertę  doskonalenia  

na II semestr roku szkolnego 2012/2013. 

Propozycje  zamieszczone w informatorze kierowane są do szkół zawodowych kształcących  

w zawodach, dla których w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. 

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem  właściwym   jest   minister  

ds.  rolnictwa,  rozwoju   wsi,   rynków   rolnych i rybołówstwa. 

Do korzystania z  oferty doskonalenia uprawnieni są nauczyciele przedmiotów zawodowych, 

reprezentujący szkoły rolnicze prowadzone zarówno przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak  

i przez  jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla. 

W roku 2013 tematem priorytetowym będą zmiany wynikające z wdrażanej reformy 

kształcenia zawodowego. Oferta edukacyjna zawiera zatem istotne zagadnienia wynikające  

z nowych zadań szkół w zakresie opracowania, adaptacji i ewaluacji programów  kształcenia 

zawodowego.  

Ze względu na obowiązujące nowe podstawy programowe oferta kierowana do nauczycieli 

kształcenia zawodowego uwzględnia aktualne kwestie związane z organizacją kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych w szkole. 

W problematyce  realizowanych  form doskonalenia  wystąpią również zagadnienia  

z zakresu spółdzielczości na obszarach wiejskich, organizacji i funkcjonowania grup producenckich, 

a także ochrony środowiska jako efektu wykorzystywania technologii naturalnych w produkcji 

rolniczej. 

Kontynuowane będą, podobnie jak w latach ubiegłych, działania promujące wykorzystanie 

funduszy unijnych i programów pomocowych wspierających rozwój obszarów wiejskich. Natomiast 

w przeważającej części tematyka i harmonogram poszczególnych form doskonalenia wynika  

z rozwoju nauk rolniczych, postępu technologicznego, strategii zrównoważonego rozwoju wsi, 

rolnictwa oraz propozycji przedstawionych przez nauczycieli współpracujących z naszą placówką. 

W roku 2013 kontynuowana będzie realizacja projektów dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego w ramach Programu Leonardo da Vinci i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Opracowana  oferta  edukacyjna  jest  również  dostępna  na  naszej  stronie  internetowej 

www.kcer.pl 

 

                    Zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w naszych formach doskonalenia. 

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
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Architektura krajobrazu 
Nauczyciel konsultant: mgr inż. Zofia Bończak-Plichta 
 

Lp. Tematyka i forma realizacji Zamierzone cele  Termin  Miejsce  Instytucje współpracujące  

1. Komputerowe wspomaganie 
projektowania 
 
warsztaty z zakresu obsługi 
programu AutoCAD /podstawy/ 
 

Posługiwać się narzędziami dostępnymi w 
programie AutoCAD. 
Wykonywać czynności w zakresie modelowania 
2D (dwuwymiarowego) niezbędne przy 
projektowaniu obiektów krajobrazu ze 
wspomaganiem komputerowym. 

 

13-15 marca 
2013r. 

Warszawa 
ul. Wiśniowa 56 

Centrum Kompetencyjno -
Edukacyjne  BREBISTOM  
 
 

2. Współczesne technologie 
stosowane przy pielęgnacji 
oraz urządzaniu terenów 
zieleni  
 
warsztaty / prezentacja technologii 
oraz sprzętu firm prowadzących 
działalność w zakresie urządzania 
oraz pielęgnacji terenów zieleni 

Wykonać określone czynności w ramach 
pielęgnacji oraz urządzania obiektów architektury 
krajobrazu  wykorzystując aktualne technologie  
dobrać sprzęt i maszyny do pielęgnacji i 
urządzania terenów zieleni zgodnie z obecnymi 
trendami. 
Wskazać  stosowane obecnie materiały 
budowlane  i nowoczesne technologie   
wykorzystywane do budowy drobnych form 
architektonicznych. 

22-24 kwietnia  
2013r. 

Zespół Szkół 
Rolniczo - 
Budowlanych  
w Lesznie 
woj. wielkopolskie 

Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, 
Wydział Ogrodnictwa  
i Architektury Krajobrazu, 
Katedra Architektury Krajobrazu 

 
Kadra kierownicza 
Nauczyciele konsultanci: mgr inż. Natalia Raźniak, mgr inż. Marek Rudziński 
 

Lp. Tematyka i forma realizacji Zamierzone cele Termin Miejsce Instytucje współpracujące 

1. Aktywne wykorzystanie 
środków unijnych  impulsem 
rozwojowym edukacji 
zawodowej  
 
warsztaty 

Analizować  programy pomocowe, wspomagające  
kształcenie zawodowe. 
Przygotować nauczycieli do nawiązywania  
współpracy  z przedsiębiorstwami - nowe 
możliwości szkolenia praktycznego - praktyki, 
staże zawodowe. 
Opanować zasady przygotowania wniosków 
w programie  Leonardo da Vinci. 

17-18 stycznia 
2013r. 

Krajowe Centrum 
Edukacji Rolniczej  
w Brwinowie 

Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, 
Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
Fundacja Programów Pomocy dla 
Rolnictwa, 
Stowarzyszenie Europea Polska, 
Fundacja Wspomagania Wsi 
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2. Ewaluacja programów 
nauczania wynikających  
z wdrażania nowych podstaw 
programowych   
 
warsztaty  

Przygotować kadrę kierowniczą do ewaluacji 
szkolnego zestawu programów nauczania dla klas 
pierwszych  w roku szkolnym 2012/13. 
Określać zasady ewaluacji programów kształcenia 
zawodowego w szkole. 
Analizować szkolne zestawy programów 
nauczania z uwzględnieniem korelacji 
międzyprzedmiotowych. 
Wskazać konieczne zmiany i  wypracować metody  
wprowadzenia  ich do praktyki szkolnej. 
Wypracować standardy monitorowania realizacji 
podstawy programowej przez dyrektora szkoły. 

7-8 marca 
2013r. 

 

Krajowe Centrum 
Edukacji Rolniczej  
w Brwinowie 

Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, 
Ministerstw Edukacji Narodowej, 
Krajowy Ośrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej 

 
 
 
Międzynarodowa wymiana doświadczeń 
Nauczyciele konsultanci: mgr inż. Marianna Deroń, mgr Teresa Kobyłecka, mgr inż. Marek Rudziński 
 

Lp. Tematyka  i formy realizacji  Zamierzone cele  Termin  Miejsce  Instytucje współpracujące  

1. Ekologiczna produkcja  
w rolnictwie i ogrodnictwie 
 
seminarium  z wyjazdem studyjnym 
do Niemiec 

Zaktualizować wiedzę z zakresu ekologicznej 
produkcji ogrodniczej i rolniczej. 
Określać nowoczesne sposoby promocji zdrowej 
żywności. 
Porównać  ekspozycje produktów różnych krajów 
Unii Europejskiej. 
Oceniać sposoby kreowania produktu 
regionalnego. 
Poszerzyć wiadomości z zakresu prawnych 
uwarunkowań produkcji ekologicznej w Polsce i 
Niemczech. 
Dokonać analizy ekonomicznej kosztów i 
możliwości przetwarzania i dystrybucji surowców 
produkowanych metodami ekologicznymi. 
Poznać system certyfikacji gospodarstw i 
produktów ekologicznych. 

12-16 lutego 
2013r. 

 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w Głubczycach 
woj. opolskie 
 

Uniwersytet Humanistyczno -
Przyrodniczy w Siedlcach, 
Instytut Ogrodnictwa  
w Skierniewicach, 
Międzynarodowe Targi 
Rolnictwa Ekologicznego 
BioFach w Norymberdze 
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2. Kształtowanie bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy 
w rolnictwie na etapie 
wstępnego kształcenia 
zawodowego wymogiem 
europejskiego rynku pracy 
projekt 2012-1-PL1-LEO03-
27945 wymiana doświadczeń  
w ramach Programu „Uczenie 
się przez całe życie - Leonardo 
do Vinci” 

Poznać nowe możliwości kształtowania postaw 
uczniów przygotowujących się do wykonywania 
zawodu. 
Zmodyfikować postawy i przekonania w zakresie 
stosowania przepisów bhp w miejscu pracy. 
Określać metody skutecznego kształtowania 
nawyków stosowania zasad BHP wśród uczniów. 

19 maja - 
1 czerwca 

2013r. 
 

18-30 sierpnia 
2013r. 

ILLUT Berlin 
Brandenburg, 
DEULA Nienburg 

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji, 
niemieckie ośrodki doskonalenia 
zawodowego 

 
 
Ogrodnictwo 
Nauczyciel konsultant: mgr inż. Marianna Deroń 
 

Lp. Tematyka i forma realizacji Zamierzone cele Termin Miejsce Instytucje 
współpracujące 

1. Nowe technologie w uprawie 
i pędzeniu roślin cebulowych  
 
seminarium 

Aktualizować wiedzę z zakresu technologii uprawy 
roślin cebulowych. 
Objaśniać różnice w pędzeniu różnych gatunków 
roślin cebulowych. 
Oceniać możliwości produkcji i zbytu roślin 
cebulowych w Polsce. 
Oceniać korzyści wynikające z działalności 
ogrodniczej w grupach producenckich. 
 

20-22 marca 
2013r. 

Krajowe Centrum 
Edukacji Rolniczej w 
Brwinowie 
 

Instytut Ogrodnictwa  
w Skierniewicach, 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie, 
Warszawski Rolno - Spożywczy 
Rynek Hurtowy w Broniszach, 
Producenci roślin cebulowych  

2. Drzewa i krzewy liściaste  
w nasadzeniach 
współczesnych  
i historycznych  
 
seminarium z wyjazdem studyjnym 
na Ukrainę 

Rozpoznawać gatunki drzew i krzewów  
w nasadzeniach. 
Wyjaśniać wpływ wymagań roślin na 
zastosowanie w różnych nasadzeniach. 
Oceniać możliwości zastosowania nowych 
odmian. 

5-7 czerwca 
2013r. 

Zespół Szkół  
w Oleszycach  
woj. podkarpackie 

Narodowy Uniwersytet Leśnictwa 
Ukrainy, 
Arboretum Bolestraszyce 
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Produkcja roślinna 
Nauczyciel konsultant: mgr Teresa Kobyłecka 
 

Lp. Tematyka i forma realizacji Zamierzone cele Termin Miejsce Instytucje współpracujące 

1. Integrowana ochrona roślin 
rolniczych przed chorobami  
i szkodnikami 
 
seminarium / warsztaty 

Dokonać analizy regulacji prawnych UE na prace 
Komisji Ochrony Roślin przy Ministrze Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. 
Dokonać charakterystyki grup chemicznych 
wybranych substancji aktywnych  środków 
grzybobójczych i owadobójczych. 

16-18 kwietnia 
2013r. 

Instytut Ochrony 
Roślin – Państwowy 
Instytut Badawczy  
w Poznaniu 

Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu 

2. Gospodarka rolna na 
obszarach chronionych  
a zrównoważony rozwój 
terenów wiejskich.  
Rośliny energetyczne 
 
seminarium z wyjazdem studyjnym 
na Słowację 

Oceniać stan rolnictwa na terenach podgórskich. 
Poznać procedury potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych. 
Aktualizować wiedzę z zakresu alternatywnych 
źródeł energii. 
Oceniać korzyści wynikające z działalności 
rolniczej w grupach producenckich. 

10-12 czerwca 
2013r. 

 

Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. II 
Czechosłowackiej 
Brygady 
Spadochronowej  
w Nowosielcach 
woj. podkarpackie 

Uniwersytet Rolniczy  
im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Jana Grodka 
w Sanoku, 
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

 

 

Produkcja zwierzęca 
Nauczyciel konsultant: mgr inż. Anna Okoń 
 

Lp. Tematyka  
i forma realizacji Zamierzone cele Termin Miejsce Instytucje  

współpracujące 

1. Normowanie i dawkowanie 
pasz dla zwierząt 
gospodarskich 
 
seminarium / warsztaty 

Określać zależności między ilością i jakością 
zadawanych pasz dla poszczególnych gatunków 
zwierząt. 
Analizować metody doskonalenia pasz przez 
podnoszenie ich wartości pokarmowej, 
strawności i smakowitości. 
Oszacować opłacalność produkcji zwierzęcej  
i korzyści wynikające z działalności gospodarczej 
w grupach producenckich. 

23-25 stycznia 
2013r. 

Zespół Szkół 
Rolnicze Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego  
im. gen. Dezyderego 
Chłapowskiego  
w Trzciance 
woj. wielkopolskie 
 

Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu Katedra Żywienia 
Zwierząt i Gospodarki Paszowej, 
Ośrodek Hodowli Zarodowej 
Bydła w Osięcinach 
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2. Wykorzystanie nowoczesnych 
metod diagnostycznych w 
rozpoznawaniu chorób 
zwierząt 
 
seminarium / warsztaty 

Określać nowoczesne metody diagnostyczne  
w rozpoznawaniu chorób zwierząt. 
Oceniać skuteczne metody leczenia zwierząt. 

20-23marca 
2013r. 

Szkoła Główna 
Gospodarstwa  
Wiejskiego  
w Warszawie 
 

Prywatne Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Warszawie 

3. Funkcjonowanie ferm bydła 
mlecznego w Holandii  
 
seminarium z wyjazdem studyjnym  

Porównać prowadzenie i funkcjonowanie ferm 
bydła mlecznego w Polsce i w Holandii. 
Oszacować bazę paszową oraz porównać sposób 
przygotowania i zadawania pasz poszczególnym 
grupom technologicznym bydła. 
Analizować produkcję bydła opasowego w 
warunkach holenderskich. 

3-7 czerwca 
2013r. 

CAH Vilentum 
University of Applied 
Sciences  
w Holandii 

Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu  
Katedra Żywienia Zwierząt i 
Gospodarki Paszowej, 
Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Kamieniu Małym 
woj. lubuskie 

 
 
 
 
 
 
Przedmioty ekonomiczne 
Główny specjalista: mgr inż. Barbara Płotczyk 
 

Lp. Tematyka i forma realizacji Zamierzone cele Termin Miejsce Instytucje współpracujące 

1. Zakładanie i prowadzenie 
działalności gospodarczej  
 
seminarium / warsztaty 

 

Zapoznać z przepisami prawa dotyczącymi 
podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
Określać specyfikę spółdzielczości na obszarach 
wiejskich i warunki jej rozwoju. 
Wyliczać koszty i przychody w firmie. 
Analizować procedury potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych. 
 

10-12 kwietnia 
2013r. 

Uniwersytet 
Przyrodniczo - 
Humanistyczny  
w Siedlcach 
 

Uniwersytet Przyrodniczo - 
Humanistyczny  
w Siedlcach, 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa  
i Gospodarki Żywnościowej - 
Państwowy Instytut Badawczy  
w Warszawie, 
Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości  
w Warszawie, 
Centralna Komisja Egzaminacyjna 
w Warszawie 
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2. Zarządzanie współczesnym 
przedsiębiorstwem  
 
seminarium z wyjazdem studyjnym 
do Rosji 

Zidentyfikować formy własności, zakres 
działalności i  gospodarcze znaczenie 
przedsiębiorstwa. 
Poznać zasady działania grup producenckich  
i korzyści wynikające z działalności  gospodarczej 
w grupie. 
Analizować mocne i słabe strony różnych 
przedsiębiorstw. 
Poznać metody kreatywnego zarządzania 
przedsiębiorstwem. 
Analizować przykładowe zadania z Banku Zadań 
Egzaminacyjnych. 

5-7 czerwca 
2013r. 

Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia 
Rolniczego  
w Dobrocinie 
woj. warmińsko- 
mazurskie 

Uniwersytet Warmińsko - 
Mazurski  w Olsztynie, 
Akademia Gospodarki Narodowej 
w Kaliningradzie, 
Przedsiębiorstwa 
w obwodzie kaliningradzkim, 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

 
 
 
 
 
Technika rolnicza 
Nauczyciel konsultant: mgr inż. Marek Rudziński 
 

Lp. Tematyka i forma realizacji  Zamierzone cele  Termin  Miejsce  Instytucje współpracujące  

1. Eksploatacja agregatów do 
pielęgnacji i ochrony roślin 
             
seminarium / warsztaty 

Opanować umiejętność organizacji procesu 
eksploatacji agregatów do pielęgnacji i ochrony 
roślin. 
Uwzględniać aspekty ochrony środowiska podczas 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. 

23-25 maja 
2013r. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. Jadwigi 
Dziubińskiej 
w Zduńskiej Dąbrowie 
woj. łódzkie 

Firma John Deere 
Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu, 
Kasa Rolniczych Ubezpieczeń 
Społecznych, 
Państwowa Inspekcja Pracy 
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Turystyka wiejska  
Nauczyciel konsultant: mgr inż. Zofia Bończak-Plichta 
 

Lp. Tematyka  i formy realizacji  Zamierzone cele  Termin  Miejsce  Instytucje współpracujące  

1. Szlaki kulturowe  
i tematyczne -  
strategia rozwoju produktu 
turystycznego  
 
seminarium 

Określać etapy działania, których celem jest 
powstanie szlaku kulturowego lub tematycznego 
stanowiącego produkt turystyczny. 
Określać możliwości włączenia szkół w prace 
tworzenia szlaków lokalnych / turystycznych  
w regionie. 
Wymieniać instytucje wspierające podobne 
działania, jak również sposoby uzyskania 
funduszy na ten cel. 

16-18 stycznia 
2013r. 

 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego  
w Hańczowej 
woj. małopolskie 
 
 

Małopolska Organizacja 
Turystyczna, 
Akademia Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława 
Czecha w Krakowie Wydział 
Turystyki i Rekreacji 

 
 
Turystyka wiejska i przedmioty gastronomiczne 
Nauczyciele konsultanci: mgr inż. Zofia Bończak-Plichta, mgr inż. Małgorzata Pawlonka 
 

Lp. Tematyka  i formy realizacji  Zamierzone cele  Termin  Miejsce  Instytucje współpracujące  

1. Działania na rzecz lokalnej 
infrastruktury turystycznej  
i kulturowej 
 
wyjazd studyjny 

Określać strategie działania na rzecz 
infrastruktury turystycznej i kulturowej na 
obszarach  wiejskich. 
Zaplanować działania promocyjne istotne przy 
prowadzeniu działalności gastronomicznej i 
turystycznej. 
 

5-6 kwietnia 
2013r. 

Międzynarodowe 
Targi Turystyki 
Wiejskiej  
i Agroturystyki 
AGROTRAVEL 
Kielce 
 

Regionalna Organizacja 
Turystyczna Województwa  
Świętokrzyskiego  
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Wychowawcy internatów 
Nauczyciel konsultant: mgr inż. Natalia Raźniak 
 

Lp. Tematyka  i formy realizacji  Zamierzone cele  Termin  Miejsce  Instytucje współpracujące  

1. Kompetencje nauczyciela - 
wychowawcy internatu w  
reformowanej szkole  
 
seminarium / warsztaty 

Wspomagać nauczycieli - wychowawców 
internatu w  diagnozowaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych. 
Ustalać działania profilaktyczne, terapeutyczne, 
rozwijać umiejętność uczenia się przez 
doświadczenie. 
Rozwijać umiejętności interpersonalne  
w komunikacji, negocjacji i mediacji. 

27-29 maja 
2013r. 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w Karolewie 
woj. warmińsko - 
mazurskie 

Uniwersytet Warmińsko - 
Mazurski w Olsztynie, 
Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna w Kętrzynie 

 

Żywienie i organizacja usług gastronomicznych 
Nauczyciel konsultant: mgr inż. Małgorzata Pawlonka 
 

Lp. Tematyka i forma realizacji Zamierzone cele  Termin  Miejsce  Instytucje współpracujące  

1. Sztuka rzeźbienia w owocach  
i warzywach  
 
warsztaty  

Opanować umiejętność wykonywania dekoracji 
z owoców i warzyw techniką carvingu. 
Dobrać motyw kompozycji do dekoracji potraw. 

10-11 stycznia 
2013r. 

(dwie grupy) 

Krajowe Centrum 
Edukacji Rolniczej  
w Brwinowie 

Owocowe Dekoracje  
Tomasz Szpalek 
Wicemistrz Polski w carvingu 
owocowym 

2. Kuchnia kresowa - 
promowanie produktu 
regionalnego  
 
warsztaty z wyjazdem studyjnym 
na Litwę 

Wykonać tradycyjne potrawy regionu Sejn, 
Suwałk i Wilna. 
Promować kulinarne produkty regionalne 
i ekologiczne. 
Porównać sposoby organizacji usług 
gastronomicznych w Polsce i na Litwie. 

28 lutego  
-2 marca 2013r. 
 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 
im. Stanisława 
Staszica  
w Sejnach 
Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia 
Rolniczego 
im. Wincentego 
Witosa  
w Suwałkach 
woj. podlaskie 

Wileńska Szkoła Rolniczo -
Gastronomiczna 



Dane adresowe: 
 
Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 
05-840 Brwinów 
ul. Pszczelińska 99 
www.kcer.pl 
kcer@kcer.pl 
 
Centrala:     tel. 22/ 729 73 02      tel. 22/ 729 59 05      tel. 727 517 617       tel./fax 22/ 729 73 55 
 
 

Lp. Stanowisko telefon e-mail 

Dyrekcja 

1 

 

Dyrektor  

Wojciech Gregorczyk 

 

wew. 21 

 

w.gregorczyk@kcer.pl 

2 

 

Wicedyrektor  

Natalia Raźniak 

 

wew. 22 

 

n.razniak@kcer.pl 

Wydział doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wydział informacji i rozwoju programów 

3 

 

Nauczyciel konsultant 

Zofia Bończak-Plichta 

 

wew. 27 

 

z.bonczak@kcer.pl 

4 

 

Nauczyciel konsultant 

Małgorzata Pawlonka 

 

wew. 26 

 

m.pawlonka@kcer.pl 

5 

 

Nauczyciel konsultant 

Marek Rudziński 

 

wew. 25 

 

m.rudzinski@kcer.pl 

6 

 

Główny specjalista 

Barbara Płotczyk 

 

wew. 23 

 

b.plotczyk@kcer.pl 

7 

 

Nauczyciel konsultant 

Teresa Kobyłecka 

 

wew. 24 

 

t.kobylecka@kcer.pl 

8 

 

Nauczyciel konsultant 

Anna Okoń 

 

wew. 28 

 

a.okon@kcer.pl 

9 

 

Nauczyciel konsultant 

Marianna Deroń 

 

wew. 28 

 

m.deron@kcer.pl 

Wydział administracyjno-finansowy 

10 

 

Główny księgowy 

Jan Przeździecki 

 

wew. 30 

 

j.przezdziecki@kcer.pl 

11 Główny specjalista 

Barbara Porowska 

 

wew. 20 

 

b.porowska@kcer.pl 

12 Referent  

Aneta Fabrykiewicz 

 

wew. 30 

 

a.fabrykiewicz@kcer.pl 

 
12 
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 Państwo Dyrektorzy 

szkół kształcących 
w zawodach rolniczych 
 
 

 Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie informuje, że Narodowa Agencja Programu 

Leonardo da Vinci, zaakceptowała do realizacji kolejny projekt wymiany doświadczeń zawodowych, w którym 

uczestniczyć mogą nauczyciele kształcenia zawodowego: teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć 

praktycznych. KCER zwraca się prośbą o przeanalizowanie udziału szkół w projekcie, a także przesłanie 

deklaracji uczestnictwa, wypełnionych przez nauczycieli, którzy spełniają kryteria udziału w tym projekcie 

(min. znajomość języka niemieckiego, nie uczestniczenie jeszcze w projekcie finansowanym ze środków LdV). 

Wypełnione deklaracje, podpisane przez uczestnika i dyrektora szkoły proszę przesłać do KCER  

(fax. 22/729 73 55, lub e –mail: m.rudzinski@kcer.pl). 

 

Poniżej zamieszczona jest tabela z terminami wyjazdów - wymiany doświadczeń, a w załączniku 

deklaracja udziału. Proszę o wpisanie do deklaracji odpowiadającego terminu wyjazdu. Do każdej grupy 

przydzielony zostanie przedstawiciel KCER, który na bieżąco będzie organizował pracę grupy przed  

i po powrocie z wyjazdu, a w szczególności podczas pobytu w organizacji przyjmującej. W ramach projektu 

wypracowany zostanie jego efekt materialny w formie publikacji. 

 

Koordynatorem realizacji projektów jest nauczyciel – konsultant Marek Rudziński, który udziela 

informacji dotyczących realizowanych projektów (tel. 606485380, e-mail: m.rudzinski@kcer.pl) 

 

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona, osoby zakwalifikowane, które będą spełniać kryteria 

rekrutacyjne, zostaną poinformowane o tym e-mailem. 

 

Lp. TYTUŁ 

Partner przyjmujący/termin 

ILLUT 
Berlin  

Brandenburg 

DEULA 
Nienburg 

 

DEULA 
Hildesheim 

 Kształtowanie 
bezpiecznych 
i higienicznych warunków 
pracy w rolnictwie na 
etapie wstępnego 
kształcenia zawodowego 
wymogiem europejskiego 
rynku pracy  
2012-1-PL1-LEO03-27945 

Gestaltung der sicheren und  
hygienischen 
Arbeitsbedingungen 
in der Landwirtschaft in Stufe 
der Berufsvorbereitung - eine 
Anforderung des europäischen 
Arbeitsmarktes. 
 

20 osób 
 

19.05-01.06. 
2013r. 

 

20 osób 
 

18-31.08. 
2013r. 

20 osób 
 

29.09-12.10. 
2013r. 

 

 

 

 



 14

  
 
Imię i nazwisko uczestnika: ................................................................................................................................. 
 
Data urodzenia: ............................... r.  Miejsce urodzenia: ................................................................................. 

Adres zameldowania: ul............................................................................. nr domu/nr mieszkania ........................  

kod poczt. ................. miejscowość .................................................... woj. ............................................................... 

Telefon (z kier.): tel. dom.  (........)............................................... tel. służb. (.......).................................................. 

tel. kom. ..............................................................   E-mail: ......................................@............................................. 
(wyłącznie prywatny, osobisty) 

PESEL 

 

1. Ukończona uczelnia/szkoła: ............................................................................................................................. 

2. Kierunek kształcenia w wydział/rok 

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

3. Miejsce pracy, adres, telefon ……………………………………………………………………….……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

4. Doświadczenie i możliwości  w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (przedmiot, rodzaj zajęć): 

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

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

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

5. Ukończone formy doskonalenia zawodowego i kursów kwalifikacyjnych: ................................................... 

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

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

6. Znajomość języka niemieckiego: ..................................................................................................................... 

7. Deklaracja uczestnictwa w odpłatnym kursie intensywnej nauce języka niemieckiego: tak/nie 

8. Oczekiwania dotyczące wymiany doświadczeń (termin, kraj, przebieg i tematyka, efekty końcowe): 

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

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

Termin realizacji wymiany doświadczeń (wyjazdu) może ulec przesunięciom wynikającym z terminu 
podpisania umowy i uzgodnień  z  NA Programu Leonardo da Vinci oraz możliwości realizacji przez partnera 
przyjmującego. 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych osobowych przez 
promotora projektu wymiany doświadczeń Programu Leonardo da Vinci. Prawdziwość danych zawartych w niniejszej 
deklaracji stwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
Brwinów, dn. .................................. r.                                                                 ..................................................... 

                                                                                                                     Podpis 
 

Potwierdzam powyższe dane, a także akceptuję udział Pana/i ……………………………………. 
w projekcie finansowanym ze środków UE 
 

                                                  .................................................... 
Pieczęć szkoły                                                                        Podpis Dyrektora 

 
 
 
 

Deklaracja uczestnictwa  
w międzynarodowej 

wymianie doświadczeń 
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Zasady uczestnictwa nauczycieli 
w formach doskonalenia organizowanych  

przez KCER w Brwinowie 
 

 
1. Po wybraniu formy doskonalenia z oferty należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać 

do KCER w Brwinowie, najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem szkolenia .  

2. Do udziału w doskonaleniu mogą być zakwalifikowani wyłącznie ci nauczyciele, 

którzy prześlą do KCER kartę zgłoszenia. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o niezwłoczne, telefoniczne 

lub e-mailowe poinformowanie odpowiedniego nauczyciela - konsultanta. 

4. Brak powyższej informacji i rezygnacja ze szkolenia bez podania przyczyny, może 

skutkować wykluczeniem nauczyciela z możliwości udziału w kolejnych formach 

doskonalenia. 

5. O zakwalifikowaniu na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, przewyższającej liczbę miejsc, zastrzegamy sobie 

prawo limitowania miejsc. 

7. Informujemy wszystkich nauczycieli na wskazany w zgłoszeniu e-mail, 

o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na daną formę doskonalenia. 

8. W przypadku niskiej frekwencji (poniżej 20 osób) szkolenie nie odbędzie się. 

9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu lub miejsca szkolenia. 

10. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia jest spełnienie zasad 

określonych w ofercie np. wykonanie pracy itp. 

11. Nie wydajemy zaświadczeń o częściowym uczestnictwie w formach doskonalenia. 

12. W przypadku rezygnacji z udziału przez nauczyciela w trakcie trwania szkolenia, 

o tym fakcie będzie powiadomiona szkoła. 

13. Wszystkie koszty związane z udziałem nauczyciela w szkoleniu pokrywa KCER 

w Brwinowie. 

14. Koszty dojazdu nauczyciela na szkolenie pokrywa delegująca szkoła. 
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…………………....…………….                     ……................................ 
   (pieczęć instytucji delegującej)          (miejscowość, data) 

 
 
 

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej 

w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99 

tel./fax. (22) 729 73 55 

 
Zgłaszam uczestnictwo w następującej formie doskonalącej: 

 

Nazwa szkolenia / rodzaj: ........................................................................................................................ 

Termin realizacji:  ........................................................................................................................... 

Miejsce realizacji:  ........................................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela:  ............................................................................................................... 

Nauczany/e przedmiot/ty   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………......................................…………………………….………… 

Kod pocztowy: …….………………………… Miejscowość: ……....................................................................... 

Ulica: ..................................................................................................................................................... 

Powiat: ……………………………………………….................................................................................................. 

Województwo: …..................................................................................................................................... 

Kontakt:  tel.: …….....…………………………………........ fax:..…...............................................……..……… 

e-mail szkoły: ..……………….………………………….……………..................................………………… 

e-mail nauczyciela: …………..………….…….…… tel. nauczyciela: …………………………….…………… 

Rezerwacja noclegów i wyżywienia (proszę zaznaczyć X) 

Noclegi  Wyżywienie 
data rezerwacja  data śniadanie obiad kolacja 

       
       
       

 

 
       ……..………............................................. 
        (podpis dyrektora szkoły) 
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Notatki 
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Notatki 

 

 

 

 


