
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów  
i innych szkoleń, narad  

 w styczniu 2023 r. 

Proponowane przez nauczycieli konsultantów 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

środa 4 stycznia 2023 r. 
SA-002 Projekt Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - 
kontrolowanie przebiegu procesów kształcenia i 
wychowania w szkole lub placówce 

nowo powołani dyrektorzy 
szkół/placówek 

Platforma  
Google Meet 

10.30-14.15 J. Paszuk 

AR-008 Materiały interaktywne na lekcjach religii i etyki - 
Canva 

nauczyciele religii i etyki wszystkich 
typów szkół 

W-M ODN  
sala 206 

/Meet Jitsi 
16.00-19.00 B. Osik 

czwartek 5 stycznia 2023 r. 
AW-015 Interdyscyplinarność w realizacji podstawy 
programowej z języka polskiego, wychowania do życia 
w rodzinie oraz godzin z wychowawcą 

nauczyciele języka polskiego, 
wychowania do życia w rodzinie, 

pedagodzy, psychol 

Platforma  
Google Meet 

17.00-20.00 E. Kiryła 

sobota 7 stycznia 2023 r. 
AH-006 Omawiam lektury obowiązkowe tak, aby uczniowie 
je zinterioryzowali 

nauczyciele języka polskiego  
w szkole podstawowej 

Platforma  
Google Meet 

9.00-12.00 W. Tański 

poniedziałek 9 stycznia 2023 r. 

AH-019 Sieć Kreatywnych anglistów Online nauczyciele języka angielskiego  
Platforma  

Google Meet 
16.00-18.00 E. Szymborska 

D-024 Rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie 
organizowania i realizowania procesów edukacyjnych online 

zainteresowani nauczyciele online 9.00-15.00 E. Wierczuk 

środa 11 stycznia 2023 r. 

B-001 Klub Aktywnego Dyrektora 
dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, 

wszystkich typów szkół i placówek 
Platforma  

Google Meet 
11.00-15.00 E. Nosowicz 

AM-025 Egzamin maturalny z fizyki w formule 2023 i 2024 
nauczyciele fizyki szkół 
ponadpodstawowych 

Platforma  
Google Meet 

15.00-18.00 L. Kalinowski 



AM-003 Projekt Forum Nauczycieli Matematyki - ocenianie 
wspierające kreatywność i samodzielność w uczeniu się 
matematyki 

nauczyciele matematyki 
Platforma  

Google Meet 
14.00-17.45 J. Paszuk 

C-010 Trudności w uczeniu się matematyki w edukacji 
wczesnoszkolnej. Diagnoza i wspomaganie. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i wychowania przedszkolnego 

W-M ODN  
sala 206 

17.00-19.30 A. Spikert 

czwartek 12 stycznia 2023 r. 

SB-004 Warsztat pracy nauczyciela języka polskiego 
rozpoczynającego pracę 

nauczyciele języka polskiego ze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 

rozpoczynających pracę 

Platforma  
Google Meet 

17.00-20.00 E. Kiryła 

AH-018 Sieć Twórczych Anglistów 
nauczyciele języka angielskiego  

ze szkół podstawowych 
Platforma  

Google Meet 
16.00-19.00 

E. Szymborska  
E. Moczulska 

piątek 13 stycznia 2023 r. 
D-003 Ocenianie zgodne z przepisami prawa oświatowego. 
W jakim stopniu stopnie szkolne pomagają w uczeniu się. 

zainteresowani nauczyciele 
Platforma  

Google Meet 
16.00-19.00 E. Nosowicz 

sobota 14 stycznia 2023 r. 
AH-001 Forum nauczycieli języka polskiego ze szkół 
podstawowych: innowacje, metody, formy pracy 
skutkujące sukcesem na egzaminie ósmoklasisty 

nauczyciele języka polskiego ze szkół 
podstawowych 

W-M ODN  
sala 202 

11.00-14.00 E. Kiryła 

AM-020 Webinarium: Wizualizacja treści edukacyjnych 
wspomagająca proces dydaktyczny na przedmiotach 
przyrodniczych i humanistycznych – przegląd przydatnych 
aplikacji. 

nauczyciele przedmiotów 
przyrodniczych, humanistycznych 

i zainteresowani 

Platforma  
Google Meet 

9.30-11.30 
A. Szarzyńska  
K. Pietrzyk 

AE-009 Współpraca z rodzicami nauczyciele przedszkola 
W-M ODN  
sala 105 

10.00-13.00 
I. Jurczak  
J. Grican 

niedziela 15 stycznia 2023 r. 

D-010 Pełnienie funkcji mentora 
zainteresowani nauczyciele mianowani 

i dyplomowani 
W-M ODN  
sala 206 

9.00-14.00 B. Osik 

poniedziałek 16 stycznia 2023 r. 

G-005 Praca metodą projektów - indywidualizacja pracy 
nauczyciele języka angielskiego  

ze szkół podstawowych 
Platforma  

Google Meet 
16.00-18.00 E. Szymborska 

D-006 Edukacja włączająca- organizowanie procesu 
dydaktycznego i wychowawczego przez nauczycieli. Nowe 
wyzwania. 

zainteresowani nauczyciele 
Platforma  

Google Meet 
16.00-19.00 E. Nosowicz 

wtorek 17 stycznia 2023 r. 
SB-008 Projekt Poczatkujący Matematyk w praktyce - język 
matematyki jako język nie (całkiem) obcy 

nauczyciele matematyki 
z małym stażem 

Platforma  
Google Meet 

14.00-17.45 J. Paszuk 

  



środa 18 stycznia 2023 r. 
AH-015 Kodowanie i zagadki w edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej - język angielski i inne obszary tematyczne 

nauczyciele języka angielskiego edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Przedszkole w Pasymiu 15.30-18.00 
E. Szymborska  
D. Kulesza 

czwartek 19 stycznia 2023 r. 
C-011 Kiedy dziecko źle czyta i pisze, czyli jak przezwyciężyć 
trudności w czytaniu i pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
W-M ODN  
sala 201 

17.00-19.30 
A. Spikert  
E. Kopacka 

piątek 20 stycznia 2023 r. 
AR-002 Korelacja nauki religii z edukacją polonistyczną. nauczyciele religii Platforma Moodle 9.00-23.55 B. Osik 

sobota 21 stycznia 2023 r. 
AH-006 Omawiam lektury obowiązkowe tak, aby uczniowie 
je zinterioryzowali. 

nauczyciele języka polskiego  
w szkole podstawowej 

Platforma  
Google Meet 

9.00-12.00 W. Tański 

 

 

 
 

Proponowane przez nauczycieli doradców metodycznych 
 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

poniedziałek 2 stycznia 2023 r. 
G-036 Konsultacje indywidualne - diagnoza ucznia 
edukacji wczesnoszkolnej. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
olsztyński 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.00 E. Kopacka 

AH-106 Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli 
muzyki. 

nauczyciele muzyki  
powiat: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn, 
kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Olsztynie 13.10-13.55 A. Zmysłowski 

wtorek 3 stycznia 2023 r. 

AH-106 Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli 
muzyki. 

nauczyciele muzyki  
powiat: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn, 
kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Olsztynie 8.20-09.05 A. Zmysłowski 

AH-106 Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli 
muzyki. 

nauczyciele muzyki  
powiat: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn, 
kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Olsztynie 9.15-10.00 A. Zmysłowski 



środa 4 stycznia 2023 r. 
G-036 Konsultacje indywidualne - diagnoza ucznia 
edukacji wczesnoszkolnej. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
olsztyński 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.00 E. Kopacka 

AH-106 Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli 
muzyki. 

nauczyciele muzyki  
powiat: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn, 
kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Olsztynie 12.10-12.55 A. Zmysłowski 

poniedziałek 9 stycznia 2023 r. 
AE-087 Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej – Kreatywna edukacja 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
olsztyński 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.00 E. Kopacka 

AH-053 O przydatności mediów społecznościowych 
w pracy nauczyciela polonisty. 

nauczyciele języka polskiego online 17.00-18.30 K. Pietrzyk 

G-050 Konsultacje indywidualne nauczycieli muzyki 

nauczyciele muzyki  
powiat: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn, 
kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

Platforma  
Google Meet 

16.00-18.00 A. Zmysłowski 

wtorek 10 stycznia 2023 r. 
G-037 Konsultacje grupowe – doskonalenie warsztatu 
metodycznego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
powiat: ostródzki 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Morągu 13.00-15.00 E. Kopacka 

AH-079 Jak ćwiczyć rozwijanie umiejętności pisania? 
nauczyciele  

języka angielskiego 
online 16.30-19.00 A. Lichy 

środa 11 stycznia 2023 r. 
G-038 Konsultacje grupowe - planowanie 
i monitorowanie pracy dydaktycznej w edukacji 
wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
olsztyński 

Szkoła Podstawowa nr 15 
w Olsztynie 16.00-18.00 

E. Kopacka  
P. Loryńska -
Kurowska 

AH-065 Nowa matura z historii 
nauczyciele historii w szkołach 

ponadpodstawowych 
online 16.00-18.00 I. Jóźwiak 

czwartek 12 stycznia 2023 r. 
AH-052 Egzamin ósmoklasisty 2023 roku. Zaproszenie 
i ogłoszenie. 

nauczyciele języka polskiego online 18.00-19.30 K. Pietrzyk 

AH-062 Sieć współpracy nauczycieli języka polskiego - 
szkoła ponadpodstawowa 

nauczyciele języka polskiego pracujący 
w szkole ponadpodstawowej 

online 16.30-18.00 W. Zielińska 

piątek 13 stycznia 2023 r. 

AH-107 Zasoby Internetu – jak je wykorzystać na lekcjach 
muzyki? 

nauczyciele muzyki  
powiat: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn, 
kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

Platforma  
Google Meet 

17.00-20.00 A. Zmysłowski 

  



poniedziałek 16 stycznia 2023 r. 
AE-088 Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej z Ostródy i okolic 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.00 E. Kopacka 

G-050 Konsultacje indywidualne nauczycieli muzyki 

nauczyciele muzyki  
powiat: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn, 
kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

Platforma  
Google Meet 

16.00-18.00 A. Zmysłowski 

wtorek 17 stycznia 2023 r. 
AE-085 Obserwacja i omówienie lekcji otwartych 
prowadzonych przez doradcę metodycznego 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
powiat: olsztyński, ostródzki 

Szkoła Podstawowa nr 15 
w Olsztynie 9.00-11.00 E. Kopacka 

AH-078 Wirtualna wizyta w znanych miejscach w Wielkiej 
Brytanii - szkoły ponadpodstawowe. 

nauczyciele języka angielskiego online 16.30-19.00 A. Lichy 

środa 18 stycznia 2023 r. 
G-046 Jak przygotowywać uczniów do tworzenia dłuższej 
wypowiedzi na egzaminie maturalnym z języka polskiego 
zdawanego na poziomie rozszerzonym? 

nauczyciele języka polskiego pracujący 
w szkole ponadpodstawowej 

online 16.30-18.00 W. Zielińska 

piątek 20 stycznia 2023 r. 

AH-108 Sieć wsparcia nauczycieli muzyki. 

nauczyciele muzyki  
powiat: olsztyński, ostródzki, miasto Olsztyn, 
kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

Platforma  
Google Meet 

17.00-20.00 A. Zmysłowski 

poniedziałek 23 stycznia 2023 r. 

G-050 Konsultacje indywidualne nauczycieli muzyki 
nauczyciele muzyki olsztyński, ostródzki, 
miasto Olsztyn,, kętrzyński, mrągowski, 

szczycieński, nidzicki, działdowski 

W-MODN 
sala 202 

10.00-14.30 A. Zmysłowski 

AH-068 Certyfikat - Szkoła wierna dziedzictwu 
szkoły starające się o certyfikat 

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 
Oświaty 

W-MODN 
sala 202 

10.30-13.00 I. Jóźwiak 

G-038 Konsultacje grupowe - planowanie i 
monitorowanie pracy dydaktycznej w edukacji 
wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
olsztyński, ostródzki 

W-MODN 
sala 202 

10.00-13.45 E. Kopacka 

środa 25 stycznia 2023 r. 

AH-068 Certyfikat - Szkoła wierna dziedzictwu 
szkoły starające się o certyfikat 

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora 
Oświaty 

W W-MODN 
sala 202 

10.30-13.00 I. Jóźwiak 

G-038 Konsultacje grupowe - planowanie 
i monitorowanie pracy dydaktycznej w edukacji 
wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
olsztyński, ostródzki 

W W-MODN 
sala 202 

10.00-11.30 E. Kopacka 

 


