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Nauczyciele  języka 

polskiego

Elżbieta   Marciniak - 

Krenz
krenz@cdn.leszno.pl
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Edyta Zarembska – 

Marciniak

Iwona Gubańska

Inspirujące lekcje języka 

polskiego w branżowej szkole 

I stopnia.

Nauczyciele języka 

polskiego szkół 

branżowych

Edyta Zarembska – 

Marciniak

Iwona Gubańska

 Spis sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli - 2022/2023

Egzamin maturalny z języka 

polskiego od 2023 r.

Nauczyciele języka 

polskiego uczący w 

szkołach 

ponadpodstawowych

Nauczyciele języka polskiego - 

CDN Leszno

Nauczyciele języka 

polskiego - CDN 

Leszno

Edyta Zarembska – 

Marciniak

Iwona Gubańska

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli doradców
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Sieć współpracy i 

samokształcenia katechetów

Nauczyciele religii 

dekanatów: 

leszczyńskiego, 

rydzyńskiego, 

śmigielskiego , 

świętochowskiego , 

krzywińskiego, 

gostyńskiego , 

jutrosińskiego, 

rawickiego , 

krobskiego, 

boreckiego i 

przemęckiego

Elżbieta Koronowska e.koronowska@cdn.leszno.pl

Klub Dyrektora
Dyrektorzy wszystkich 

typów szkół
Leszek Zaleśny zalesny@cdn.leszno.pl

Siec  nauczycieli  historii, 

historii i teraźniejszości  i 

WOS-u

Nauczyciele  historii , 

historii i 

teraźniejszości i WOS-

u szkół  

podstawowych i  

ponadpodstawowych

Renata Skowronek skowronek@cdn.leszno.pl

Między biologią a chemią 

Nauczyciele  biologii i 

chemii  szkół  

podstawowych

Anna Władkowska wladkowska@cdn.leszno.pl

Nowa matura z chemii

Nauczyciele chemii 

szkół  

ponadpodstawowych

Anna Władkowska wladkowska@cdn.leszno.pl

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów
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Klub Młodego Odkrywcy

Nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych oraz 

edukacji 

wczesnoszkolnej

Anna Władkowska wladkowska@cdn.leszno.pl

Sieć współpracy i 

samokształcenia nauczycieli 

bibliotekarzy powiatu 

gostyńskiego

Nauczyciele 

bibliotekarze 

wszystkich typów 

szkół

 Grażyna  Turz turz@cdn.leszno.pl

Sieć współpracy i 

samokształcenia nauczycieli 

bibliotekarzy powiatu 

rawickiego i Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej – 

Filia w Rawiczu

Nauczyciele 

bibliotekarze 

wszystkich typów 

szkół

Grażyna  Sobota sobota@cdn.leszno.pl

Sieć współpracy i 

samokształcenia nauczycieli 

bibliotekarzy miasta Leszna i  

powiatu leszczyńskiego

Nauczyciele 

bibliotekarze 

wszystkich typów 

szkół

Renata Bednarczyk bednarczyk@cdn.leszno.pl

Sieć  współpracy  nauczycieli 

kształcenia branżowego.

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

teoretycznych i  

kształcenia  

praktycznego 

techników i szkół  

branżowych I stopnia

Maria Koroniak koroniak@cdn.leszno.pl

Sieć Nauczycieli Doradców 

Metodycznych CDN Leszno

Nauczyciele 

metodyczni CDN 

Leszno

Donata Waszyńska 

Samolak
samolak@cdn.leszno.pl
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Sieć współpracy i 

samokształcenia nauczycieli 

fizyki

Nauczyciele fizyki 

wszystkich typów 

szkół

Marek Gabała gabala@cdn.leszno.pl

Klub Aktywnego Historyka

Nauczyciele historii, 

wiedzy o 

społeczeństwie, 

nauczyciele 

regionaliści

dr Barbara Foryńska forynska@cdn.leszno.pl
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