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Doradcy metodyczni

Konsultacje indywidualne po uprzednim kontakcie e-mailowym z doradcą metodycznym. 

Sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych

 

 
 

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/sieci/doradcy-metodyczni/18216,Sieci-wspolpracy-i-samoksztalcenia-doradcow-metodycznych.html


 

mgr Kamila Bagniewska

kamila.bagniewska@cen.bydgoszcz.pl

wspiera nauczycieli matematyki i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu
powiatów bydgoskiego (gminy Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Osielsko, Solec
Kujawski), sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego

Miejsce dyżurów:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 13, 86-141 Lniano

Godziny dyżurów:
wtorek           12.00-12.45  (online po wcześniejszym umówieniu się)
czwartek        12.00-12.45   (stacjonarnie)
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mgr Krzysztof Chabasiński

krzysztof.chabasinski@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli geografii i zespoły nauczycielskie szkół ponadpodstawowych z terenu
m. Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego,
nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego. 

Miejsce dyżurów:
IV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Godziny dyżurów:
poniedziałek           15.15-16.00 (online po wcześniejszym umówieniu się)
wtorek                      14.30-16.00 (stacjonarnie)

https://cen.bydgoszcz.pl/dokumenty/zalaczniki/121/121-41869.jpg
https://cen.bydgoszcz.pl/javascript:void(location.href=


 

mgr Małgorzata Zofia Chludzińska-Kopińska 

malgorzata.chludzinska-kopinska@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu
powiatów świeckiego i tucholskiego.

Miejsce dyżurów:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Nowem

Godziny dyżurów:
wtorek       9.00-9.45 (online po wcześniejszym umówieniu się)
piątek         9.00-9.45 (stacjonarnie)

 

 

 

mgr Ewa Grzanka

ewa.grzanka@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i zespoły nauczycielskie szkół
podstawowych z terenu powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego i mogileńskiego. 

Miejsce dyżurów:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 
ul. Powstańców Wielkopolskich 31, 86-061 Brzoza 

Godziny dyżurów:
wtorek                 12.45-15.00 (stacjonarnie KPCEN w Bydgoszczy)
poniedziałek      10.45-11.30 (online po wcześniejszym umówieniu się)
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mgr Ewa Kujawa

ewa.kujawa@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli języka polskiego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z
terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego. 

Miejsce dyżurów:
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie

Godziny dyżurów:
piątek                  9.45-10.30  (stacjonarnie)
poniedziałek      12.45-13.30 (online po wcześniejszym umówieniu się)

mgr Sandra Kurdynowska

sandra.kurdynowska@cen.bydgoszcz.pl

https://cen.bydgoszcz.pl/dokumenty/zalaczniki/121/121-40565.jpg
mailto:ewa.kujawa@cen.bydgoszcz.pl
https://cen.bydgoszcz.pl/dokumenty/zalaczniki/121/121-40566.jpg
https://cen.bydgoszcz.pl/javascript:void(location.href=


Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z
 powiatów mogileńskiego i żnińskiego oraz Gminy Sicienko.

Miejsce dyżurów:
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

Godziny dyżurów:
poniedziałek    8.00-8.45 (online po wcześniejszym umówieniu się)           
poniedziałek    8.45-9.30 (stacjonarnie)

mgr Anna Miszewska

anna.miszewska@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli edukacji przedszkolnej i zespoły nauczycielskie przedszkoli z terenu
m. Bydgoszczy (dzielnice: Fordon, Brdyujście, Siernieczko, Zimne Wody, Bartodzieje) oraz
powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego i nakielskiego.

Miejsce dyżurów:
zamiennie 
Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy (Fordon) / Kujawsko-Pomorskie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Godziny dyżurów:
poniedziałek     16.30-18.00 (online po wcześniejszym umówieniu się)
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mgr Agnieszka Obrocka-Hoc

agnieszka.obrocka-hoc@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu
powiatów sępoleńskiego i nakielskiego oraz gmin: Koronowo, Dobrcz, Osielsko i Dąbrowa
Chełmińska w powiecie bydgoskim.

Miejsce dyżurów:
Szkoła Podstawowa im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie

Godziny dyżurów:
czwartek            12.30-13.15 (stacjonarnie)
środa                   9.00-9.45 (online po wcześniejszym umówieniu się)
 

mgr Mariusz Spytek

mariusz.spytek@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli fizyki szkół podstawowych z terenu m. Bydgoszczy oraz powiatów
bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego,
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sępoleńskiego i nakielskiego. 

Miejsce dyżurów:
Szkoła Podstawowa nr 64  w Bydgoszczy

Godziny dyżurów:
środa        14.45-15.30 (stacjonarnie) 
wtorek     14.00-14:45 (online po wcześniejszym umówieniu się)
 

 

mgr Ewa Wierzchowska

ewa.wierzchowska@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli geografii i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu
powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego i nakielskiego. 

Miejsce dyżurów:
Szkoła Podstawowa nr 8 w Inowrocławiu

Godziny dyżurów:
wtorek   10.00-10.45 (online po wcześniejszym umówieniu się)
wtorek   10.45-11.30 (stacjonarnie)
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mgr Marzenna Wojtkowiak

marzenna.wojtkowiak@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu
m. Bydgoszczy.

Miejsce dyżurów:
Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy

Godziny dyżurów:
wtorek              12.30-13.15 (online po wcześniejszym umówieniu się)
poniedziałek   14.30-15.15 (stacjonarnie)
 
 

mgr Elżbieta Zmarzlak

elzbieta.zmarzlak@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli języka polskiego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z
terenu powiatów bydgoskiego, sępoleńskiego, świeckiego i tucholskiego
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Opcje strony

Miejsce dyżurów:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serocku

Godziny dyżurów:
piątek       8.00-8.45 (online po wcześniejszym umówieniu się)
wtorek      10.05-10.50 (stacjonarnie)
 
 

 

mgr Joanna Żmudzka-Kruszyńska

joanna.zmudzka-kruszynska@cen.bydgoszcz.pl

Wspiera nauczycieli języka obcego i zespoły nauczycielskie szkół podstawowych z terenu
powiatu inowrocławskiego, gminy Białe Błota, Solec Kujawski i Nowa Wieś Wielka.

Miejsce dyżurów:
Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach

Godziny dyżurów: 
środa                9:50-10:35 (online po wcześniejszym umówieniu się)
czwartek         15.30-16.15 (stacjonarnie)
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