
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów i innych 

szkoleń, narad we wrześniu 2020 r. 

Nazwa formy doskonalenia Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 
Kierownik 
szkolenia 

18  września 2020 r.  

Konsultacje - Nadanie imienia szkole.  

Praca nad wyborem Patrona. 
Szkoła Podstawowa 

 w Rożyńsku Wielkim 
9.30-12.00 Marta Rózio 

21 września 2020 r.  

Rocznice historyczne w pracy  szkoły. 
ZSL i Z Olecko 9.00-11.00 Jacek Rutkowski 

 Konsultacje online- Organizacja procesu 

dydaktyczno-wychowawczego w szkole.  Online komunikator Meet 15.00-17.00 Małgorzata Burba 

22 września 2020 r.  

Rocznice historyczne w pracy  szkoły. 
Szkoła Podstawowa w Gąskach 10.00-12.00 Jacek Rutkowski 

Konsultacje online - Wnioski i rekomendacje 

wynikające z analizy wyników egzaminów 

ośmioklasistów. Jak je formułować  

i efektywnie wdrażać? 

Online komunikator Meet  10.00-12.00 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek 

23 września 2020 r.  

„Awans zawodowy nauczyciela stażysty  

w praktyce”. 

Link do szkolenia zostanie 
przesłany po zarejestrowaniu  

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

17.00 Jacek Rutkowski 

28 września 2020 r. 

Konsultacje online - Projektowanie pracy 
zdalnej szkoły – edukacja klimatyczna i na 

rzecz zrównoważonego rozwoju w działaniach 
modelujących postawy uczniów oraz 

kompetencje społeczne. 

Online komunikator Meet 11.00-12.30 

Małgorzata Burba 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek  
we współpracy z MSZ 

Konsultacje online - Realizacja podstawy 
programowej na różnych etapach 

edukacyjnych- planowanie pracy szkół w 
obszarze edukacji klimatycznej i ekologicznej 

we współpracy z MSZ. 

Online komunikator Meet 13.00-14.30 

 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek  
Małgorzata Burba 

we współpracy z MSZ 

Konsultacje - Organizacja procesu 
edukacyjnego  

w przedszkolu jako efekt współdziałania 
zespołowego nauczycieli 

 i dyrektora. 

Przedszkole z Oddziałami 
Integracyjnymi KRASNAL w Olecku 

15.00-17.00 Małgorzata Burba 

29 września 2020 r.  

Niekonwencjonalne sposoby upowszechniania 
rozwoju religijnego uczniów – z elementami 

makramy. 

Centrum Administracyjno – 
Pastoralnym w Ełku 

14.00 Marta Rózio 

Metodyczne aspekty pracy na odległość 
szkolnego doradcy zawodowego.  

Inspiracje i doświadczenia doradców- 
praktyków w posługiwaniu się  narzędziami  

Link do szkolenia zostanie 
przesłany po zarejestrowaniu  

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

19.00-21.00 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek 

https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/


i zasobami cyfrowymi. 

30 września 2020 r.  

Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole. 

Link do szkolenia zostanie 
przesłany po zarejestrowaniu  

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

17.00 
Jacek Rutkowski 

 

Konsultacje zespołowe online - Spotkanie  

dla początkujących i poszukujących rozwiązań 

w problemach szkolnych. 

Link do szkolenia zostanie 
przesłany po zarejestrowaniu  

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

14.00 Marta Rózio 

 

https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/

