
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów i innych 

szkoleń, narad w maju 2020 r. 

Nazwa formy doskonalenia Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 
Kierownik 
szkolenia 

13 maja 2020 r. 

Szkolenie online  

„Awans na stopień nauczyciela mianowanego” 

Platforma Google Meet 
zainteresowane osoby proszę  

o kontakt 
rutkowski@wmodn.olsztyn.pl 

w celu otrzymania linku dostępu 
 do spotkania 

12.00 Jacek Rutkowski 

14 maja 2020 r. 

Szkolenie online  

„Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego” 

Platforma Google Meet 
 zainteresowane osoby proszę  

o kontakt 
rutkowski@wmodn.olsztyn.pl 

w celu otrzymania linku dostępu  
do spotkania 

12.00 Jacek Rutkowski 

Szkolenie online 

„Przekaz transmedialny – nauczyciel bibliotekarz  

w procesie edukacji i rozwoju potencjału uczniów, 

bezpiecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnej” 

Nauczyciele bibliotekarze  
(członkowie Sieci współpracy 

bibliotekarzy szkolnych) otrzymają  
e-maila zawierającego link do 
komunikatora Google Meet,  
za pomocą którego zostanie 

przeprowadzone szkolenie online 

burba@wmodn.olsztyn.pl 

12.00-15.00 
Małgorzata Burba 

  

15 maja 2020 r. 

Szkolenie online 

„Organizacja zawodów sportowych wg 

obowiązujących przepisów w tym RODO” 

Rejestracja mailowa 
bogdan@wmodn.olsztyn.pl. 

 Proszę o kontakt w celu otrzymania 
linku dostępu do spotkania 

10.00 Zbigniew Bogdan 

19 maja 2020 r. 

Szkolenie online  

„Wykorzystanie technik coachingowych w pracy 

specjalisty szkolnego – współpraca z nauczycielami 

i rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju  

i wychowania uczniów” 

Zainteresowani 
pedagodzy/psycholodzy szkolni 

otrzymają e-maila zawierającego link 
do komunikatora Google Meet,  

za pomocą którego zostanie 
przeprowadzone szkolenie online 

burba@wmodn.olsztyn.pl 

11.00-15.00 Małgorzata Burba 

20 maja 2020 r. 

Konsultacje online  

„Awans na stopień nauczyciela mianowanego” 

Platforma Google Meet 
zainteresowane osoby proszę  

o kontakt 
rutkowski@wmodn.olsztyn.pl 

w celu otrzymania linku dostępu 
 do spotkania 

12.00 Jacek Rutkowski 

21 maja 2020 r. 

Konsultacje online  

„Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów – 

XIV Międzygminny Turniej Świetlic Szkolnych” 

Zainteresowani nauczyciele świetlic 
szkolnych otrzymają  

e-maila zawierającego link  
do komunikatora Google Meet, 

 za pomocą którego zostaną 
przeprowadzone konsultacje online 

burba@wmodn.olsztyn.pl 

12.00-15.00 Małgorzata Burba 

mailto:rutkowski@wmodn.olsztyn.pl
mailto:rutkowski@wmodn.olsztyn.pl
mailto:burba@wmodn.olsztyn.pl
mailto:bogdani@wmodn.olsztyn.pl
mailto:burba@wmodn.olsztyn.pl
mailto:rutkowski@wmodn.olsztyn.pl
mailto:burba@wmodn.olsztyn.pl


Konsultacje online  

„Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego” 

Platforma Google Meet 
 zainteresowane osoby proszę  

o kontakt 
rutkowski@wmodn.olsztyn.pl 

w celu otrzymania linku dostępu  
do spotkania 

12.00 Jacek Rutkowski 

Konsultacje online 
„Aerobik - podstawowe kroki i ćwiczenia 

 z muzyką” 

Zainteresowani nauczyciele otrzymają 
e-maila zawierającego kontakt  

do autorki prezentacji 
bogdan@wmodn.olsztyn.pl 

10.00 Zbigniew Bogdan 

22 maja 2020 r. 

Szkolenie online 
„Budowanie efektywnego zespołu.  

Jak kształtować umiejętność współpracy   
w zespole”? 

 

Komunikator Google Meet. 
Rejestracja na stronie 

https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/ 
Proszę o kontakt mailowy w celu 

otrzymania linku dostępu  
do szkolenia 

kosiorek@wmodn.olsztyn.pl 
 

13.00-15.00 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek 

27 maja 2020 r. 

Szkolenie online 

„Młodzież w urzędzie. Projekt edukacyjny  

na lekcjach WOS” 

Komunikator Google Meet. 
Link do szkolenia zostanie przesłany 

po zarejestrowaniu na naszej stronie  
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/ 

12.00 Jacek Rutkowski 

28 maja 2020 r. 

Konsultacje online 

„Jak efektywnie wdrażać wnioski i rekomendacje 

wynikające z analizy wyników egzaminów 

zewnętrznych i pracy szkoły”? 

Komunikator Google Meet. 
Rejestracja na stronie 

https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/ 
Proszę o kontakt mailowy w celu 

otrzymania linku dostępu  
do szkolenia 

kosiorek@wmodn.olsztyn.pl 
 

13.00-15.00 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek 
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