
Powiatowe konferencje metodyczne 2019   

 ̶   W-M ODN w Olsztynie - Filia w Olecku 

Lp. Temat konferencji/ problematyka Adresat Miejsce Termin 

Osoba 
odpowiedzialna 
za organizację/ 

prowadzący 

Nauczyciele  szkół ponadpodstawowych z powiatów Gołdap i Węgorzewo 

1 
Kompetencje przyszłości a zmiany programowe 
w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. 

nauczyciele przedmiotów 
zawodowych 

ZSZ w Gołdapi  

ul. Jaćwieska 14 

9.09.2019 
poniedziałek 
godz. 14.00 

Jolanta  
Grędzińska-Kosiorek 

2 
Organizacja i warunki realizacji procesu nauczania- uczenia 
się w szkole ponadpodstawowej zgodnie z założeniami 
nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

zainteresowani nauczyciele 
różnych przedmiotów szkół 

ponadpodstawowych 
Małgorzata Burba 

3 Realizacja nowej podstawy programowej z historii. 
nauczyciele historii szkół  

ponadpodstawowych Jacek Rutkowski 

4 
Realizacja nowej podstawy programowej z wychowania  
fizycznego. 

nauczyciele wychowania 
fizycznego szkół  

ponadpodstawowych 
Zbigniew Bogdan 

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu Pisz 

1 
Kompetencje przyszłości a zmiany programowe w 

kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. 
nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

ZSZ w Piszu 
ul. Gizewiusza 3 

11.09.2019 
środa 

godz. 14.00 

Jolanta  
Grędzińska-Kosiorek 

 
2 

Organizacja i warunki realizacji procesu nauczania- uczenia 
się w szkole ponadpodstawowej zgodnie z założeniami 
nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

zainteresowani nauczyciele 
różnych przedmiotów szkół 

ponadpodstawowych 
Małgorzata Burba 

3 Realizacja nowej podstawy programowej z historii. 
nauczyciele historii szkół  

ponadpodstawowych 
Jacek Rutkowski 

4 
Realizacja nowej podstawy programowej z wychowania 
fizycznego. 

nauczyciele wychowania 
fizycznego szkół  

ponadpodstawowych 
Zbigniew Bogdan 



Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu Olecko i Giżycko 

1 
Realizacja nowej podstawy programowej z wychowania  
fizycznego. 

nauczyciele wychowania 
fizycznego szkół  

ponadpodstawowych 

W-M ODN Filia  

w Olecku 

ul. Pl. Wolności 2 

10.09.2019 
godz. 12.00 

Zbigniew Bogdan 

2 
Organizacja i warunki realizacji procesu nauczania- uczenia 
się w szkole ponadpodstawowej zgodnie z założeniami 
nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

zainteresowani nauczyciele 
różnych przedmiotów szkół 

ponadpodstawowych 

12.09.2019 
godz. 14.30 

Małgorzata Burba 

3 Realizacja nowej podstawy programowej z historii. nauczyciele historii szkół  

ponadpodstawowych 
17.09.2019 
godz. 14.00 

Jacek Rutkowski 

4 
Kompetencje przyszłości a zmiany programowe 

w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. 
nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 
18.09.2019 
godz. 14.00 

Jolanta  
Grędzińska-Kosiorek 

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu Ełk 

1 
Kompetencje przyszłości a zmiany programowe 

w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. 
nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

ZS nr 1 w Ełku 
ul. 11 Listopada 

24 

12.09.2019 
czwartek 

godz. 14.00 

Jolanta  
Grędzińska-Kosiorek 

3 Realizacja nowej podstawy programowej z historii. nauczyciele historii szkół  

ponadpodstawowych 
Jacek Rutkowski 

4 
Realizacja nowej podstawy programowej z wychowania  
fizycznego. 

nauczyciele wychowania 
fizycznego szkół  

ponadpodstawowych 
Zbigniew Bogdan 

  



Nauczyciele  religii i WdŻwR 

1 

Kompetencje kluczowe na lekcjach religii. Zadania 
nauczycieli  religii w kontekście wprowadzanych zmian w 
systemie oświaty i wytycznych Komisji Wychowania 
Episkopatu Polski. 

nauczyciele religii 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

Parafia św. 
Kazimierza w 

Giżycku 

28.08.2019 r.  
godz.9 00 

Ks. dr W. Kotarski  
Zuzanna Hołubowicz 

2 
Parafia NMP 

królowej Polski w 
Olecku 

28.08.2019 r.  
godz.14 00 

3 

Centrum 
Oświatowo 

Dydaktyczne w 
Ełku 

29.08.2019 r. 
godz.9 00 

4 
Parafia MB 

Ostrobramskiej  
w Piszu 

29.08.2019 r. 
godz.14  00 

5 
Miłość czy zakochanie? Jak realizować treści nauczania na 
zajęciach WdŻwR z Podstawą Programową. 

Nauczyciele WdŻwR 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

W-M ODN Filia w 
Olecku 

9.09.2019 r. 
godz. 13.00 

Zuzanna Hołubowicz 

 


