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Szanowni Państwo  

Dyrektorzy  

przedszkoli i szkół podstawowych 

województwa wielkopolskiego 

 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w zakresie wspomagania nauczycieli 

przedszkoli i szkół podstawowych do wdrażania nowej podstawy programowej zapraszamy 

na szkolenia w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, które odbędą się 

w terminie od 13 maja 2017 r. do 29 czerwca 2017 r.  

 

Celem szkoleń jest przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowej podstawy programowej 

oraz podniesienia ich kompetencji w tym zakresie zgodnie z priorytetem Ministra Edukacji 

Narodowej.   

 

Jednocześnie informuję, że przeszkoleni nauczyciele mogą pełnić funkcję koordynatora 

ds. wdrażania nowej podstawy programowej w przedszkolu/szkole. Ze względu na liczbę 

zaplanowanych miejsc dla nauczycieli, proszę uwzględnić warunki wymienione w poniższej 

tabeli, a mianowicie, że w każdej z czterech wymienionych grup szkoleniowych powinien 

wziąć udział co najmniej jeden nauczyciel z danego przedszkola/szkoły podstawowej: 

 

Lp. Grupy szkoleniowe/temat szkolenia 

Liczba 

delegowanych 

nauczycieli ze 

szkoły 

Liczba 

dostępnych 

miejsc 

1. 

Warunki  i sposób realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego w klasie IV i VII szkoły 

podstawowej z matematyki, przyrody, biologii, geografii, 

fizyki i chemii. 

1 

 

1250 

2. 

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na 

pierwszym etapie edukacyjnym 
1 

 

2500 

3. 

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego  

w klasie IV i VII szkoły podstawowej z informatyki, 

muzyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego. 

1 

 

1250 

4. 

Warunki i sposób realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego  

w klasie IV i VII szkoły podstawowej z języka 

polskiego, języka obcego, historii i wiedzy o 

społeczeństwie 

1 

 

1250 



 

Uwaga: 

Jeśli w strukturze szkoły/zespołu znajdują się oddziały przedszkolne bądź przedszkola 

należy skierować na szkolenie dodatkowo jednego nauczyciela wychowania 

przedszkolnego, który będzie uczestniczył w grupie szkoleniowej realizującej temat  

określony pkt.  2 powyższej tabeli. 

Jeśli organizatorzy szkoleń wyrażą zgodę, mogą Państwo skierować na szkolenia 

dodatkowych nauczycieli. 

 

Harmonogram szkoleń. 

 

Szczegółowe harmonogramy znajdują się na wskazanych poniżej stronach internetowych 

placówek doskonalenia nauczycieli: https://odnpoznan.pl/sub,pl,aktualnosci,586.html 

 

 

 

Wielkopolski Kurator Oświaty 

Elżbieta Leszczyńska 
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