
ZESTAWIENIE USŁUG W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  

KADRY PEDAGOGICZNEJ/OSÓB NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI*  

OFERTA EDUKACYJNA Pracowni BHP i Ergonomii 

w roku 2015/2016 
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

WSPIERANIE SZKÓŁ 

KSZTAŁCENIE FORMALNE I POZAFORMALNE UCZNIÓW 

 
 

 

Temat Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz  ergonomii w szkole/ placówce. Szkolenia okresowe w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników szkół i 
placówek 

Adresaci Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek 
Rodzaj formy Kurs BHP 
Liczba godzin 8 
Termin Ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 
Koszt udziału 35 PLN/os. 
Treści Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole,  placówce 

odpowiednio do ramowego programu szkoleń ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1  z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 ze zmianami 

Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp MGiP, 
materiały w formie ksero 

Organizator Zdzisław Anglart: tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 
30 adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 

 

 

 

Temat Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona ppoż. w 
szkole/placówce. Szkolenia okresowe w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców szkół i placówek 

Adresaci Dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra kierownicza szkół i placówek 
Rodzaj formy Kurs BHP 
Liczba godzin 16 
Termin Ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 
Koszt udziału 160 PLN/os 
Treści Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole,  placówce 

odpowiednio do ramowego programu szkoleń ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1  z dnia 27 lipca 2004 r. w 
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 ze zmianami 

Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp.  MGiP, 
materiały w formie elektronicznej 
Opracują: karty ryzyka dla stanowiska pracy 

Organizator Zdzisław Anglart: tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 
30 adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 
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Temat Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole/placówce. 
Szkolenie wstępne-instruktaż ogólny 

Adresaci Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek 
Rodzaj formy Kurs BHP w formie instruktażu 
Liczba godzin 3 
Termin Ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 
Koszt udziału 30  PLN/os 
Treści Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole,  placówce 

odpowiednio do ramowego programu szkoleń ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1  z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 ze zmianami 

Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp MGiP, 
wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych w formie ksero 

Organizator Zdzisław Anglart: 
tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 30 
adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 

 

 

 

Temat Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy w 
szkole/placówce. 
Szkolenie wstępne-instruktaż stanowiskowy 

Adresaci Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi szkół i placówek 
Rodzaj formy Kurs BHP w formie instruktażu na stanowisku pracy 
Liczba godzin 5 
Termin Ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 
Koszt udziału 30  PLN/os 
Treści Zasady i przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w szkole,  placówce 

odpowiednio do ramowego programu szkoleń ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1  z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 ze zmianami 

Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia zgodne z rozp MGiP, 
wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych w formie ksero 

Organizator Zdzisław Anglart: 
tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 30 
adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 
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Temat Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum, wykorzystanie 
narzędzi ICT w pracy dydaktycznej 

Adresaci Nauczyciele EdB gimnazjów i liceów 
Rodzaj formy Konferencja metodyczna 
Liczba godzin 5 
Termin listopad 2015 r. 
Koszt udziału - 
Treści Prezentacje metod i wskazówek metodycznych prowadzenia zajęć  
Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, wsparcie dydaktyczne  

w postaci materiałów edukacyjnych w formie ksero 
Organizator Zdzisław Anglart: 

tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 30 
adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 

 

 

Temat Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum, metody aktywizujące 
myślenie twórcze uczących (metody synektyczne, metody meta 
planu, metody analizy i wprowadzania zmiany, symulacja 
dydaktyczna, gry dydaktyczne) 

Adresaci Nauczyciele gimnazjów i liceów 
Rodzaj formy Seminaria 
Liczba godzin 5 
Termin Raz/kwartał 
Koszt udziału - 
Treści Prezentacje metod i wskazówek metodycznych prowadzenia zajęć  
Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, 

wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych w formie ksero 
Organizator Zdzisław Anglart: 

tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 30 
adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 

 

 

Temat Bezpieczeństwo narodowe jako stan ochrony przed wszelkimi 
zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi 

Adresaci Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy Warsztaty z uczniami 
Liczba godzin 6 
Termin Ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 
Koszt udziału - 
Treści Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Jak organizować akcję 

ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi.  
Informacja dodatkowa - 
Organizator Zdzisław Anglart: 

tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 30 
adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 
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Temat Generowanie zagrożeń przez interdyscyplinarne systemy STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics – czyli Nauka, 
Technologia, Inżynieria i Matematyka), systemy infotechniki 

Adresaci Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy Warsztaty z uczniami 
Liczba godzin 6 
Termin Ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 
Koszt udziału - 
Treści Rozpoznawanie zagrożeń, ochrona przed zagrożeniami  
Informacja dodatkowa - 
Organizator Zdzisław Anglart: 

tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 30 
adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 

 

Temat Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 
Adresaci Członkowie rad pedagogicznych. Nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek.  
Rodzaj formy Kurs BHP 
Liczba godzin 12 
Termin Ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 
Koszt udziału 900 PLN/grupa do 16 osób 
Treści Przepisy, zasady, sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach osób dorosłych i uczniów.  Udzielanie pierwszej 
pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.  

Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, 
wsparcie w postaci materiałów edukacyjnych w formie konspektu 

Organizator Zdzisław Anglart: 
tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 30 
adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 

 

Temat Oszacowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w 
szkole/placówce 

Adresaci Członkowie zespołów oceniających ryzyko zawodowe w szkołach i 
placówkach  

Rodzaj formy Kurs BHP 

Liczba godzin 12 

Termin IV kwartał 2015 i II kwartał 2016 r. 

Koszt udziału 150 PLN/os 

Treści Metodyka oszacowania ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 
przepisów i zasad Kp i rozp. MPiPS z dnia 26 września 1997 r z późn. 
zmianami. Zasady zarządzania ryzykiem zawodowym w szkole/placówce  

Informacja dodatkowa Uczestnicy otrzymają: zaświadczenia, wsparcie w postaci materiałów 
edukacyjnych w formie konspektu/ksero 

Organizator Zdzisław Anglart: 
tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 30 
adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 
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Temat Identyfikowanie zagrożeń w środowisku człowieka. Bezpieczne 
zachowania w obliczu występowania zagrożenia. 

Adresaci Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy Warsztaty z uczniami 
Liczba godzin 6 
Termin Ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 
Koszt udziału - 
Treści Rozpoznawanie zagrożeń, ochrona przed zagrożeniami  
Informacja dodatkowa - 
Organizator Zdzisław Anglart: 

tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 30 
adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 

 

Temat Zarządzanie BHP, edukacja BHP, edukacja dla bezpieczeństwa, 
metodyka pracy służb BHP, analiza i ocena zagrożeń, zarządzanie 
ryzykiem zawodowym, wymagania i przepisy BHP ….. 

Adresaci Pracownicy i kadra szkół i placówek 
Rodzaj formy Konsultacje indywidualne i grupowe 
Liczba godzin 2-6  
Termin Każdy tydzień (środy godz 14 00) 
Koszt udziału - 
Treści Szczegółowe treści określają uczestnicy konsultacji na podstawie 

konkretnych zdarzeń  i problemów z zakresu tematycznego 
konsultacji 

Informacja dodatkowa Miejsce konsultacji Franciszkańska 137 pok. 16 lewa strona parter 
Organizator Zdzisław Anglart: 

tel. kom. 509 739 904 lub stacjonarny 42 617 04 30 
adres e-mail: zanglart@poczta.onet.pl 

 

Temat Jak mówić, aby nas słyszano i rozumiano? 
Adresaci Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
Rodzaj formy Zajęcia edukacyjne dla uczniów 
Liczba godzin 2 x 2 godziny 
Termin Ustalony na podstawie zamówień lub zgłoszeń na bieżąco 
Koszt udziału - 
Treści Najważniejsze zasady poprawnej wymowy. Ćwiczenia 

poprawiające artykulację. Elementy prozodyczne języka 
wzbogacające jakość wygłaszanego komunikatu. 

Informacja dodatkowa - 
Organizator  …………………… 
 


