
Konferencje metodyczne 2017    ̶  W-M ODN w Olsztynie - Filia w Olecku 

Lp. Temat konferencji/ problematyka Adresat Miejsce Termin 

Osoba 
odpowiedzialna 
za organizację/ 

prowadzący 

I 

Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty.  

1. Wychowanie i profilaktyka w szkole/placówce w kontekście 
programu wychowawczo-profilaktycznego.  
(w rotacyjnych panelach A i B) 

nauczyciele, wychowawcy 
specjaliści szkolni wszystkich 

etapów edukacyjnych 

SP nr 1 w Gołdapi 
ul. Szkolna 4 

4.09.2017 
godz. 14.30 

Małgorzata Burba 
Zuzanna 
Hołubowicz 

2. Realizacja programu wychowania fizycznego wg nowej 
podstawy programowej. 

nauczyciele w-f Zbigniew Bogdan 

3. Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-
zawodowym od 1 września 2017 r. 

nauczyciele szkół 
zawodowych, doradcy 

zawodowi, wychowawcy klas 

Jolanta Grędzińska-
Kosiorek 

4. Zadania Samorządu Uczniowskiego w świetle nowej podstawy 
programowej. 

opiekunowie samorządów 
uczniowskich 

Jacek Rutkowski 

II 

Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty.  

1. Wychowanie i profilaktyka w szkole/placówce w kontekście 
programu wychowawczo-profilaktycznego. 
(w rotacyjnych panelach A i B) 

nauczyciele, wychowawcy 
specjaliści szkolni wszystkich 

etapów edukacyjnych 

SP nr 2 w Węgorzewie 
ul. Zamkowa 6 

5.09.2017 
godz. 14.30 

Małgorzata Burba 
Zuzanna 
Hołubowicz 

2. Realizacja programu wychowania fizycznego wg nowej 
podstawy programowej. 

nauczyciele w-f Zbigniew Bogdan 

3. Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-
zawodowym od 1 września 2017 r. 

nauczyciele  szkół 
zawodowych, doradcy 

zawodowi, wychowawcy klas 

Jolanta Grędzińska-
Kosiorek 

4. Zadania Samorządu Uczniowskiego w świetle nowej podstawy 
programowej. 

opiekunowie samorządów 
uczniowskich 

Jacek Rutkowski 

  



III 

Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty. 

1. Wychowanie i profilaktyka w szkole/placówce w kontekście 
programu wychowawczo-profilaktycznego. 
(w rotacyjnych panelach A i B) 

nauczyciele, wychowawcy 
specjaliści szkolni wszystkich 

etapów edukacyjnych 

SP nr 7 w Giżycku 
ul. Wodociągowa 8 

6.09.2017 
godz. 14.30 

Małgorzata Burba 
Zuzanna 
Hołubowicz 

2. Realizacja programu wychowania fizycznego wg nowej 
podstawy programowej. 

nauczyciele  w-f Zbigniew Bogdan 

3. Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-
zawodowym od 1 września 2017 r. 

nauczyciele  szkół 
zawodowych, doradcy 

zawodowi, wychowawcy klas 

Jolanta Grędzińska-
Kosiorek 

4. Zadania Samorządu Uczniowskiego w świetle nowej podstawy 
programowej. 

opiekunowie samorządów 
uczniowskich 

Jacek Rutkowski 

IV 

Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty. 

1. Wychowanie i profilaktyka w szkole/placówce w kontekście 
programu wychowawczo-profilaktycznego. 
(w rotacyjnych panelach A i B) 

nauczyciele, wychowawcy 
specjaliści szkolni wszystkich 

etapów edukacyjnych 

SP nr 1 w Piszu 
ul. Klimentowskiego 2 

7.09.2017 
godz. 14.30 

Małgorzata Burba 
Zuzanna 
Hołubowicz 

2. Realizacja programu wychowania fizycznego wg nowej 
podstawy programowej. 

nauczyciele  w-f Zbigniew Bogdan 

3. Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-
zawodowym od 1 września 2017 r. 

nauczyciele  szkół 
zawodowych, doradcy 

zawodowi, wychowawcy klas 

Jolanta Grędzińska-
Kosiorek 

4. Zadania Samorządu Uczniowskiego w świetle nowej podstawy 
programowej. 

Opiekunowie samorządów 
uczniowskich 

Jacek Rutkowski 

V 

Zadania nauczycieli w kontekście wprowadzanych zmian w systemie oświaty. 

1. Wychowanie i profilaktyka w szkole/placówce w kontekście 
programu wychowawczo-profilaktycznego. 
(w rotacyjnych panelach A i B) 

nauczyciele, wychowawcy 
specjaliści szkolni wszystkich 

etapów edukacyjnych 

SP nr 1 w Olecku 
ul. Kościuszki 20 

8.09.2017 
godz. 14.30 

Małgorzata Burba 
Zuzanna 
Hołubowicz 

2. Realizacja programu wychowania fizycznego wg nowej 
podstawy programowej. 

nauczyciele  w-f Zbigniew Bogdan 

3. Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-
zawodowym od 1 września 2017 r. 

nauczyciele  szkół 
zawodowych, doradcy 

zawodowi, wychowawcy klas 

Jolanta Grędzińska-
Kosiorek 

4. Zadania Samorządu Uczniowskiego w świetle nowej podstawy 
programowej. 

opiekunowie samorządów 
uczniowskich 

Jacek Rutkowski 



VI 

Konferencja startowa "Nauczyciel religii w obliczu aktualnych wyzwań 
 i możliwości edukacyjnych  w kontekście priorytetów MEN 
i wytycznych Komisji Wychowania Katolickiego". 

nauczyciele  religii wszystkich 
typów szkół 

Giżycko 
Par. św. Kazimierza 

28.08. 2017 
godz. 9.00 

Wydział 
Katechetyczny/ 
Z. Hołubowicz 

Konferencja startowa "Nauczyciel religii w obliczu aktualnych wyzwań  
i możliwości edukacyjnych  w kontekście priorytetów MEN 
i wytycznych Komisji Wychowania Katolickiego". 

nauczyciele  religii wszystkich 
typów szkół 

 

Pisz 
Par. 

MB  Ostrobramskiej 

28.08. 2017 
godz. 14.00 

Wydział 
Katechetyczny/ 
Z. Hołubowicz 

Konferencja startowa "Nauczyciel religii w obliczu aktualnych wyzwań  
i możliwości edukacyjnych  w kontekście priorytetów MEN 
i wytycznych Komisji Wychowania Katolickiego". 

nauczyciele  religii wszystkich 
typów szkół 

Ełk 
CPA 

29.08. 2017 
godz. 9.00 

Wydział 
Katechetyczny/ 
Z. Hołubowicz 

Konferencja startowa "Nauczyciel religii w obliczu aktualnych wyzwań  
i możliwości edukacyjnych  w kontekście priorytetów MEN 
i wytycznych Komisji Wychowania Katolickiego". 

nauczyciele  religii wszystkich 
typów szkół 

Olecko 
Par. NMP Królowej 

Polski 

29.08. 2017 
godz. 14.00 

Wydział 
Katechetyczny/ 
Z. Hołubowicz 

Nauczanie  WdŻwR w nowej rzeczywistości szkolnej. nauczyciele  WdŻwR 
W- MODN Filia w 

Olecku 
11.09.2017 
godz.13 00 

 Z. Hołubowicz 

 


