
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów i innych 

szkoleń, narad w styczniu 2021 r. 

Nazwa formy doskonalenia Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 
Kierownik 
szkolenia 

04 stycznia 2021 r. 

DF-12 Sieć współpracy szkół-liderów edukacji 

na rzecz rozwoju. 

Link do spotkania wygenerowany 

przez sieć ogólnopolską zostanie 

przesłany drogą mailową zgłoszonym 

członkom sieci warmińsko-

mazurskiej. 

Grypa zamknięta. 

19.00 - 21.00 

Jolanta Grędzińska-

Kosiorek 

Małgorzata Burba 

 11 stycznia 2021 r. 

Szkolenie online z zakresu wprowadzanych  

zmian w wymaganiach egzaminacyjnych  

na  egzaminie maturalnym z języka polskiego 

w roku szkolnym 2020/2021. 

Platforma Google Meet 

Link do szkolenia zostanie 

przesłany po zarejestrowaniu  

się na naszej stronie 

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

content/uploads/2021/01/Zmiany-

wymagan-egzaminacyjnych.pdf 

12.00 - 15.00 Małgorzata Burba 

12 stycznia 2021 r. 

Szkolenie online z zakresu wprowadzanych  

zmian w wymaganiach egzaminacyjnych  

na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 

w roku szkolnym 2020/2021. 

Platforma Google Meet 

Link do szkolenia zostanie 

przesłany po zarejestrowaniu  

się na naszej stronie 

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

content/uploads/2021/01/Zmiany-

wymagan-egzaminacyjnych.pdf 

10.00 - 13.00 
Małgorzata Burba 

Marta Rózio 

Szkolenie online z zakresu wprowadzanych  

zmian w wymaganiach egzaminacyjnych  

na egzaminie maturalnym z historii 

 w roku szkolnym 2020/2021. 

Platforma Google Meet 

Link do szkolenia zostanie 

przesłany po zarejestrowaniu  

się na naszej stronie 

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

content/uploads/2021/01/Zmiany-

wymagan-egzaminacyjnych.pdf 

15.00 - 18.00 
Iwona Jóźwiak 

Jacek Rutkowski         
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19 stycznia 2021 r.  

EF-06 Doradztwo-Wspieranie-Rozwój 

zawodowy-Sieć współpracy doradców 

zawodowych i nauczycieli przedmiotów 

zawodowych. 

Link do spotkania członków sieci 

zostanie przesłany drogą mailową. 

Kontakt mailowy dla nowych 

członków sieci- 

kosiorek@wmodn.olsztyn.pl 

17.00 - 19.00 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek 

20 stycznia 2021 r. 

Szkolenie online z zakresu wprowadzanych  

zmian w wymaganiach egzaminacyjnych  

na egzaminie maturalnym z historii 

 w roku szkolnym 2020/2021. 

Platforma Google Meet 

Link do szkolenia zostanie 

przesłany po zarejestrowaniu  

się na naszej stronie 

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

content/uploads/2021/01/Zmiany-

wymagan-egzaminacyjnych.pdf 

15.00 - 18.00 
Iwona Jóźwiak 

 Jacek Rutkowski         

21 stycznia 2021 r.  

Szkolenie online z zakresu wprowadzanych  

zmian w wymaganiach egzaminacyjnych  

na egzaminie maturalnym z języka polskiego 

 w roku szkolnym 2020/2021. 

Platforma Google Meet 

Link do szkolenia zostanie 

przesłany po zarejestrowaniu  

się na naszej stronie 

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

content/uploads/2021/01/Zmiany-

wymagan-egzaminacyjnych.pdf 

15.00 - 18.00 Małgorzata Burba 

27 stycznia 2021 r.  

EF-02 Co doradca zawodowy powinien 

wiedzieć o wdrażaniu zmian w kształceniu 

zawodowym i kształceniu osób dorosłych? 

Link do szkolenia zostanie 

przesłany po zarejestrowaniu  

się na naszej stronie 

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

Kod szkolenia EF-02 

16.00 - 20.00 

Jolanta Grędzińska-

Kosiorek 
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