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WYKSZTAŁCENIE: 
2015.12-obecnie   Instytut Pedagogiczno-Zawodowy w Tczewie 

     kierunek: Kreowanie Kariery Personalnej 

     kierunek: Certyfikat Języka Angielskiego na poziomie FCE 

 

2013.10-2014.06.07  Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 

     studia podyplomowe 

     kierunek: Zarządzanie Oświatą 

 

2013.10- 2015.06  Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku 

     studia podyplomowe 

     kierunek: Logopedia  

 

2011.09.19- 2013.06.26 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku 

     studia niestacjonarne II stopnia 

     kierunek: pedagogika 

specjalność: Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym 

wspomaganiem  rozwoju 

 

2008.10.01-2011.07.14  ATENEUM-Szkoła Wyższa 

     studia niestacjonarne I stopnia 

     kierunek: pedagogika 

     specjalność: Wczesna edukacja z logopedią 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 
od 2016.09.01   Właściciel firmy 

     DROGA ROZWOJU  

     Gabinet Pedagogiczno-Logopedyczny w Stężycy 

     Oferta: 

Terapia pedagogiczna; 

Terapia logopedyczna; 

Nauka języka angielskiego; 

Arteterapia; 

Szkolenia i warsztaty.  

 

 



2016.07.01- 2016.08.31 Współkoordynator, opiekun półkolonii 

     „WAKACJE Z FUNDACJĄ  NA KOŃSKIM GRZBIECIE” 

     Uniradze, gmina Stężyca 

     Program zajęć: 

     Hipoterapia; 

     Edukacja języka angielskiego dzieci z I etapu edukacyjnego; 

     Zajęcia logopedyczne w praktyce; 

     Zajęcia kulinarne; 

     Wycieczki jednodniowe na terenie gminy Stężyca. 

 

2016.07.01-2016.08.31  Nauczyciel logopedii: 

     Przedszkole Niepubliczne Bajka w Stężycy 

     Specjalizacja: 

     Terapia logopedyczna dzieci z Zespołem Downa oraz  

     Zespołem Koolena-de Vriesa. 

 

2013.09.01-2016.06.24  Nauczyciel  wychowania przedszkolnego: 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu 

Specjalizacja: 

Badanie dojrzałości i gotowości szkolnej dzieci 

5-letnich oraz 6-letnich; 

Motywowanie dzieci do nauki poprzez zabawę. 

 

2011.09.01-obecnie  Nauczyciel wczesnej edukacji:  

Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu 

Specjalizacja pracy magisterskiej:  

„Trudności w edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie  

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gołubiu”. 

 

      2011.09.01- obecnie   Nauczyciel logopedii:  

Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu 

Specjalizacja: 

- korekcja zaburzeń i wad mowy, 
- usprawnianie narządów artykulacyjnych mowy, 
- usprawnianie funkcji pokarmowych, 
- wypracowanie odpowiedniego poziomu  
  sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej, 
- wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego. 
- stwarzanie możliwości porozumiewania się  
  wychowankom, którzy nie są w stanie posługiwać się  
  mową werbalną (komunikacja alternatywna) 

 

2016.03 - obecnie  Manager studiów podyplomowych 

     kierunek: Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka. 

Wykładowca akademicki  

przedmiot: „Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela”; 

przedmiot: „Uczenie przez nauczanie”. 

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni i w Gdańsku 



2015.09.01 – 2016.06.24 Opiekun dowożenia dzieci do szkoły 

     Gmina Stężyca 

 

2015.10.18-17   Wykładowca 

     Ogólnopolska Konferencja Hipoterapeutów w Stężycy 

     Temat wykładu -„Logopedia w praktyce” 

 

2014.10.01-2015.06  Nauczyciel-logopeda 

     Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁE MISIE 

     Stężyca 

 

2013.10-2015.06   Wykładowca akademicki 

  Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA 

Wydział w Kościerzynie 

„Metody pracy z dzieckiem jąkającym się” 

„Metodyka terapii logopedycznej” 

„Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych logopedii” 

„Kształtowanie się mowy dziecka” 

2013.06.30-2013.07.11 Wychowawca kolonii obozu konnego 

 „Profesjonalny obóz jeździecki” 

 Pałac pod Bocianim Gniazdem w Runowie 

 

    2012.09.03-2013.06.28 Nauczyciel- Logopeda:  

„Równajmy  w górę-wyrównywanie szans  

edukacyjnych  klas I-III w Gminie Stężyca”.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu 

      Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej 

 

2012.10.01-2013.08.31  Trener rozwoju osobistego: 

„Perła- Twój Rozwój”  

      

2011.07.01-2011.08.31  Współkoordynator w organizowaniu obozów  

Integracyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej: 

Szkoła Przetrwana „CELNY STRZAŁ” 

Stężyca 

      

2011.03.21-2011.06.10  praktyka zawodowa na stanowisku nauczyciel: 

Placówka Rodzinna PROMYK 

     (Rodzinny Dom Dziecka) 

     Stężyca 

 

2010.09.03-2010.12.03  praktyka zawodowa na stanowisku Nauczyciel- Logopeda: 

Zespół Szkół im. J. Pawła II w Mściszewicach 

    2010.03.01-2011.02.28  Referent : 

Starostwo Powiatowe w Kartuzach 

     Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach 



2009.12.07-2010.05.20  praktyka zawodowa na stanowisku  

Nauczyciel wczesnej edukacji:  

Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie 

 

2008.11.11-2009.11.12  Stażysta: 

Starostwo Powiatowe w Kartuzach- Wydział Geodezji 

     

SPECJALIZACJA: 
Zakres specjalizacji- dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym (4-12lat). 

 
PEDAGOGIKA: 
- stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych; 
- wyrównywanie braków wiedzy; 
- eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych; 
- eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych. 

 
LOGOPEDIA: 
- korekcja zaburzeń i wad mowy; 
- usprawnianie narządów artykulacyjnych mowy; 
- usprawnianie funkcji pokarmowych, w tym prawidłowy nawyk połykania; 
- wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej; 
- wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego; 
- stwarzanie możliwości porozumiewania się wychowankom, którzy nie są w stanie 

 posługiwać się mową werbalną (komunikacja alternatywna). 
 
NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO: 
- metodyka i dydaktyka nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym 
  oraz wczesnoszkolnym. 
 

PUBLIKACJE: 
„Logopedia w praktyce” w: PRZEGLĄD HIPOTERAPEUTYCZNY 2015/1(16) 

 

    DODATKOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI: 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych- udział w konferencjach i szkoleniach:  

2011.03.07- udział w szkoleniu w Kartuzach: „Kierownicy wycieczek szkolnych.” 

Zajęcia obejmowały wiedzę i umiejętności z zakresu: 

-zasady organizacji wycieczek szkolnych; 

- organizacja pracy i zakres odpowiedzialności kierownika wycieczki z opiekunami, pilotem,    

kierowcą, przewodnikiem; 

- prowadzenie dokumentacji wycieczki; 

- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczki; 

- obowiązujące przepisy podczas przejazdu, wycieczki rowerowej, wycieczki pieszej. 

 

2011.04.17-15- udział w kursie w Gliwicach: „Kurs dla wychowawców wypoczynku  

dzieci i młodzieży.” 

Zajęcia obejmowały wiedzę i umiejętności z zakresu: 

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 



-organizacja zajęć w placówce wypoczynku; 

- planowanie pracy wychowawco-opiekuńczej; 

- obowiązki wychowawcy grupy; 

- wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku; 

- zajęcia praktyczno-techniczne; 

- prace społecznie użyteczne; 

- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wychowawczych; 

- turystyka i krajoznawstwo; 

- zajęcia kulturalno-oświatowe. 

 

2011.12.17- udział w cyklu szkoleń w Gdańsku: „Pomorskie- dobry kurs na edukację. 

Doskonalenie kadr systemu oświaty.” 

Szkolenie w formie zajęć stacjonarnych obejmowało: 

- komunikacja intra- i interpersonalna; 

- planowanie i organizacja procesu nauczania; 

- praca z uczniami wymagającymi dodatkowego wsparcia edukacyjnego; 

- organizacja procesu nauczania. 

 

Szkolenie e-learningowe objęło: planowanie i organizacja procesu nauczania, praca z uczniami 

wymagającymi dodatkowego wsparcia edukacyjnego, organizacja procesu nauczania. 

  

2012.01.17- udział w warsztatach Kartuzach: „Ogólnopolskie Badanie Umiejętności 

Trzecioklasistów OBUT 2012”. 

Zajęcia obejmowały: 

- zaprezentowanie wyników badań ogólnopolskich dotyczących umiejętności językowych                   

i matematycznych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej; 

- przedstawienie różnych strategii rozwijania kompetencji językowych dzieci w klasach   

młodszych; 

- wzbogacanie metod pracy z uczniami w zakresie rozwijania umiejętności językowych                       

i matematycznych. 

 

2012.04.11- udział w warsztatach w Kartuzach: „Organizacja kontaktu ze sztuką”. 

Zajęcia obejmowały: 

- prezentacja założeń metodycznych wystawy „Renesans”; 

- Metody interpretacji dzieła sztuki, analiza wartości artystycznych oraz treści. 

 

2012.04.14-13- udział w warsztatach w Kartuzach: „Matematyka Malucha – 

 Maluch Badacz”. 

Zajęcia obejmowały: 

- prezentacja różnych metod i sposobów „zabawy matematyką”, które można wykorzystać w 

pracy z grupą. Zabawy, które rozwijają słownictwo, pojęcia matematyczne oraz udoskonalają 

umiejętności liczenia; 

- gry i ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie pojęć kalendarzowych, porządkowanie i 

segregowanie; 

- eksperymenty chemiczno-fizyczne, związane z prawami rządzącymi ciepłem, powietrzem, 

światłem, elastycznością, wodą i zjawiskami matematycznym. 

 



2012. 05.09- udział w warsztatach w Kartuzach: „Wykorzystywanie różnorodnych  

materiałów i tworzyw na zajęciach plastycznych.” 

Zajęcia obejmowały: 

- techniki związane z działaniem z papierem; 

- realizacja zajęć plenerowych – duże formy plastyczne; 

- metody wprowadzania tematyki działań plastycznych. 

  

2012.05.10-09- udział w warsztatach w Kartuzach: „Kolorowa edukacja” 

Zajęcia obejmowały: 

- metody aktywizujące w pracy z grupą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 

- nauka przez zabawę w szkole i przedszkolu; 

- alternatywne wykorzystanie chusty animacyjnej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

 i wczesnoszkolnym. 

 

2012.06.05- udział w konferencji w Gdańsku: „Jak budować u dzieci system wartości?” 

Wykład Doroty Zawadzkiej- pedagoga, psychologa rozwojowego. 

 

2013.03.11- udział w konferencji w Kartuzach: „Początek, to rzecz najważniejsza, 

 czyli o uczeniu się czytania.” 

 

2013.04.08- udział w seminarium w Kartuzach: „Jak pracować z dziećmi o różnych 

potrzebach edukacyjnych?” 

2013.05.09- udział w konferencji w Kościerzynie: „To ma wartość, czyli o kształtowaniu  

postaw u dzieci.” 

 

2013.09.28-27-udział w warsztatach w Kartuzach: „Pedagogika zabawy w pracy 

edukacyjnej.” 

Zajęcia obejmowały: 

- zabawy integrujące grupę; 

- kreatywne działania plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu; 

- tańce , pląsy wykorzystywane na zajęciach z młodszym dzieckiem. 

 

2014.02.26 – udział w konferencji w Kościerzynie: „Jak wspierać wszechstronny  

rozwój dziecka.” 

 

2015.03.04/09 – udział w e-konferencji edukacji wczesnoszkolnej: „Praca nauczyciela 

klasy 1. Praktyczne rozwiązania na co dzień.” 

 

2015.03.16 – udział w warsztatach w Kartuzach: „Zachęcanie do czytania.” 

Zajęcia obejmowały: 

- wykład: „Jak zachęcić dzieci do czytania”; 

- 100 różnych zastosowań książki; 

- projektowanie rekwizytów związanych z czytaniem bajki; 

- czytanie tego samego tekstu na cztery sposoby; 

- wykorzystanie kart dialogowych – OH, ECCO, HABITAT, PERSONA, MORENA. 

 

 

 



2015.04.23 – udział w konferencji w Kartuzach: „Zastosowanie teorii Lwa Wygotskiego 

 w budowaniu kompetencji kluczowych.” 

Innowacyjne rozwiązania podnoszące jakość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 

2015.10.18-17 – udział w Ogólnopolskiej Konferencji Hipoterapeutycznej 

 „ZDROWIE NA KOŃSKIM GRZBIECIE” w Stężycy.  

Wykład „LOGOPEDIA W PRAKTYCE” – Katarzyna Styp-Rekowska 

 

2016.05.16 – udział w szkoleniu w Stężycy: „Bajkoterapia, czyli rola tekstu literackiego  

w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw u dzieci.” 

 

2016.11.28 – 2016.12.21 – szkolenie Life and Career Management System 2016 by 

Mateusz Grzesiak 

Szkolenie obejmowało zarządzanie swoim życiem, w kontekście: 

- samorealizacji; 

- pracy; 

- relacji rodzinnych; 

- relacji zawodowych. 

 

KOMPETENCJE TWARDE: 

Język angielski: - w stopniu zaawansowanym ( w realizacji FCE). 

Obsługa komputera: umiejętności posługiwania się nowymi programami informatycznymi   

(Moodle, E-learning) oraz umiejętności wykorzystania nowych programów w zakresie              

diagnozy i nauczania dzieci. 

Prawo jazdy: kategoria B 

 

KOMPETENCJE MIĘKKIE: 
 Łatwość w nawiązywaniu relacji interpersonalnych; 

 Sumienność i skrupulatność; 

 Kreatywność. 

 

ZAINTERESOWANIA: Wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania w pracy w zakresie 

pedagogiczno-logopedycznym. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesów rekrutacji  (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU z 2002 nr 101. poz. 926 z późniejszymi zmianami) 


