Konferencje informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli województwa lubelskiego na temat wdrażania nowej podstawy
programowej
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych,
w związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej od dnia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się w województwie lubelskim cykl
konferencji informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli. Spotkania poprowadzą, przeszkoleni wcześniej w Ośrodku Rozwoju Edukacji,
konsultanci z trzech publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli: Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, a także doradcy metodyczni współpracujący z ww. ośrodkami.
Konferencje zaplanowano dla nauczycieli poszczególnych zajęć i przedmiotów ujętych w nowej podstawie programowej kształcenia
ogólnego ogłoszonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (D.U. z 2017 r., poz. 356), a także dla nauczycieli w
zakresie kształcenia zawodowego, tj.:
1) nauczycieli przedszkoli
2) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
3) nauczycieli poszczególnych przedmiotów kształcenia ogólnego:
a) nauczycieli, poszczególnych przedmiotów w zakresie kształcenia ogólnego, którzy od 1 września 2017 r. staną się nauczycielami
ośmioletnich szkół podstawowych (obecnie zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjach)
b) nauczycieli poszczególnych przedmiotów i zajęć w zakresie kształcenia ogólnego ze szkół i placówek specjalnych, prowadzących
kształcenie uczniów z upośledzeniem lekkim,
c) nauczycieli poszczególnych przedmiotów i zajęć w zakresie kształcenia ogólnego, którzy od 1 września 2017 r. staną się
nauczycielami szkoły branżowej I stopnia (obecnie zatrudnieni w zasadniczych szkołach zawodowych, gimnazjach)
d) nauczycieli szkół policealnych (nauczycieli wychowania fizycznego)

4) nauczycieli kształcenia specjalnego:
a) nauczycieli, którzy od 1 września 2017 r. będą realizować podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
b) nauczycieli, którzy od 1 września 2017 r. będą realizować podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
5) nauczycieli kształcenia zawodowego ze szkół kształcących w zawodach.
Poniżej przedstawiono harmonogram konferencji (tabela 1), a w dalszej części szczegółowe zasady wyboru nauczycieli na poszczególne
spotkania (tabela 2).

Tabela 1. Harmonogram konferencji informacyjno-szkoleniowych
Lp.

1.

Przedmiot/y

Języki obce

Termin
konferencji

Miejsce konferencji

Powiaty

5.04.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

3.04.2017
12:00-14:15
7.04.2017
9:00-11:15
3.04.2017
12:00-14:15
6.04.2017
12:00-14:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych, ul. Wojska
Polskiego 7
Kraśnik: Zespół Szkół nr 3, ul. Słowackiego 7

5.04.2017
9:00-11:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10

M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski

3.04.2017
12:00-14:15

Biłgoraj: Miejski Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6

p. biłgorajski, tomaszowski

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski
p. opolski, puławski, rycki
p. janowski, kraśnicki

Adresaci

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

2.
3.

4.

Języki mniejszości
narodowych
i etnicznych
Język polski

kształcenie specjalne

5.04.2017
12:00-14:15

Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski

5.05.2017
14:00-18:00

Lublin: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli, ul. Dominikańska 5, s. 6

wszystkie powiaty

Nauczyciele języka mniejszości
narodowych i etnicznych.

19.04.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

24.04.2017
9:00-11:15
25.04.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7

M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski

26.04.2017
12:00-14:15
24.04.2017
12.00:14:15

Kraśnik: Zespół Szkół nr 2, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25

p. janowski, kraśnicki

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

25.04.2017
12:00-14:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10

M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski

26.04.2017
12:00-14:15

Tomaszów Lubelski: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Żwirki i Wigury 6

p. biłgorajski, tomaszowski

19.04.2017
12:00-14:15

Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski

7.04.2017
10:00-12:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

wszystkie powiaty

p. opolski, puławski, rycki

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół specjalnych i
placówek specjalnych:
- którzy od 1 września 2017 r. będą
realizować podstawę programową
kształcenia ogólnego dla szkoły

5.

historia
wiedza
o społeczeństwie

26.04.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski

25.04.2017
12:00-14:15
27.04.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7

26.04.2017
9:00-11:15
27.04.2017
10:00-12:15

Kraśnik: Zespół Szkół nr 2, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25

p. janowski, kraśnicki

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

26.04.2017
12:00-14:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10

M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski

28:04.2017
12:00-14:15
26.04.2017
12:00-14:15

Biłgoraj: Miejski Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6

p. biłgorajski, tomaszowski

Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski

p. opolski, puławski, rycki

podstawowej ‒ dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
- którzy od 1 września 2017 r. będą
realizować podstawę programową
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy - dla
uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz
dla uczniów z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.
Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

6.

7.

przyroda, fizyka

przyroda, chemia

30.05.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski

10.05.2017
9:00-11:15
11.05.2017
9:00-11:15
9.05.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7
Janów Lubelski: Janowski Ośrodek Kultury,
ul. Jana Pawła II 3

10.05.2017
9:00-11:15

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

11.05.2017
9:00-11:15
12.05.2017
12:00-14:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10
Tomaszów Lubelski: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Żwirki i Wigury 6

11.05.2017
12:00:14:15

Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski

10:05.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

10.05.2017
12:00-14.15
11.05.2017
12:00-14:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7

M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski

9.05.2017
12:00-14.15
10.05.2017
12:00-14:15

Janów Lubelski: Janowski Ośrodek Kultury,
ul. Jana Pawła II 3
Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

11.05.2017
12:00-14:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10

p. opolski, puławski, rycki
p. janowski, kraśnicki
M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski
p. biłgorajski, tomaszowski

p. opolski, puławski, rycki
p. janowski, kraśnicki
M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

8.

9.

przyroda,
biologia

przyroda, geografia

12.05.2017
9:00-11:15

Tomaszów Lubelski: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Żwirki i Wigury 6

p. biłgorajski, tomaszowski

11.05.2017
9:00-11:15

Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski

7.06.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

15.05.2017
12:00-14:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9

M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski

19.05.2017
12:00-14:15

Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7

p. opolski, puławski, rycki

18.05.2017
9:30-11:45

Janów Lubelski: Janowski Ośrodek Kultury,
ul. Jana Pawła II 3

p. janowski, kraśnicki

29.05.2017
9:00-11:15

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński

24.05.2017
9:00-11:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10

M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski

18.05.2017
9:00-11:15
17.05.2017
12:00-14:15
17.05.2017
9:00-11:15

Tomaszów Lubelski: Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Żwirki i Wigury 6
Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

p. biłgorajski, tomaszowski

15.05.2017
9:00-11:15
19.05.2017

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski
M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski
p. opolski, puławski, rycki

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych

10.

etyka
wychowanie do życia
w rodzinie

11.

wychowanie fizyczne

9:30-11:45
18.05.2017
12:00-14:15

ul. Wojska Polskiego 7
Janów Lubelski: Janowski Ośrodek Kultury,
ul. Jana Pawła II 3

29.05.2017
12:00-14:15

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

24.05.2017
12:00-14:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10

18.05.2017
12:00-14:15
17.05.2017
9:00-11:15

Tomaszów Lubelski: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Żwirki i Wigury 6
Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

p. biłgorajski, tomaszowski

19.05.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

19.05.2017
12:00-14:15
23.05.2017
12:00-14:15
23.05.2017
12:00-14:15
25.05.2017
12:00-14:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7
Kraśnik: Zespół Szkół nr 3, ul. Słowackiego 7

M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski

29.05.2017
9:00-11:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10

M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski

25.05.2017
12:00-14:15
24.05.2017
12:00-14:15
24.05.2017
9:00-11:15

Biłgoraj: Miejski Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6

p. biłgorajski, tomaszowski

Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8
Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski
M. Lublin,
p. lubartowski,

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

p. janowski, kraśnicki
M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski

(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski

p. opolski, puławski, rycki
p. janowski, kraśnicki

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,

edukacja dla
bezpieczeństwa

12.

matematyka

łęczyński, świdnicki
p. lubelski

29.05.2017
9:00-11:15
23.05.2017
9:00-11:15
23.05.2017
9:00-11:15
25.05.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7
Kraśnik: Zespół Szkół nr 3, ul. Słowackiego 7

26.05.2017
12:00-14:15
29.05.2017
12:00-14:15
24.05.2017
9:00-11:15
26.05.2017
9:00-11:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10
Biłgoraj: Miejski Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6

5.06.2017
12:00-14:15
25.05.2017
12:00-14:15
30.05.2017
9:00-11:15
7.06.2017
12:00-14:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7
Kraśnik: Zespół Szkół nr 1, ul. Armii Krajowej 25
Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński

6.06.2017
12:00-14:15
7.06.2017
12:00-14:15
31.05.2017
12:00-14:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10
Tomaszów Lubelski: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Żwirki i Wigury 6
Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski
p. biłgorajski, tomaszowski

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8
Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

p. opolski, puławski, rycki
p. janowski, kraśnicki
M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski
p. biłgorajski, tomaszowski
M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski
M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski
p. opolski, puławski, rycki
p. janowski, kraśnicki

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski

gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia),
a także nauczyciele wychowania
fizycznego ze szkół policealnych.
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

13.

14.

informatyka

edukacja
wczesnoszkolna

9.06.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

6.06.2017
12:00-14:15
26.05.2017
12:00-14:15
30.05.2017
12:00-14:15
6.06.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7
Kraśnik: Zespół Szkół nr 1, ul. Armii Krajowej 25

5.06.2017
12:00-14:15
7.06.2017
12:00-14:15
31.05.2017
9:00-11:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10
Biłgoraj: Miejski Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6

M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski
p. biłgorajski, tomaszowski

Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski

13.06.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

6.06.2017
9:00-11:15
5.06.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7

M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski

7.06.2017
9:00-11:15

Janów Lubelski: Janowski Ośrodek Kultury,
ul. Jana Pawła II 3

p. janowski, kraśnicki

5.06.2017
9:00-11:15

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

7.06.2017
12:00-14:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10

M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski
p. opolski, puławski, rycki
p. janowski, kraśnicki

p. opolski, puławski, rycki

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim), zasadniczych szkół
zawodowych, gimnazjów (którzy staną
się nauczycielami w szkołach branżowych
I stopnia).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

15.

kształcenie zawodowe

14.06.2017
12:00-14:15

Tomaszów Lubelski: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Żwirki i Wigury 6

p. biłgorajski, tomaszowski

7.06.2017
12:00-14:15

Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski

14.06.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

Technika,
zasadnicze szkoły
zawodowe
ze wszystkich powiatów

14.06.2017
12.00-14.15

16.

muzyka
plastyka
technika

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9

9.06.2017
12:00-14:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

13.06.2017
9:00-11:15
8.06.2017
9:00-11:15
7.06.2017
12:00-14:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9
Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7
Janów Lubelski: Janowski Ośrodek Kultury,
ul. Jana Pawła II 3

6.06.2017
12:00-14:15

Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

7.06.2017
12:00-14.15
8.06.2017

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10
Biłgoraj: Miejski Zespół Szkół, ul. Sienkiewicza 6

Szkoły policealne
ze wszystkich powiatów

M. Lublin,
p. lubartowski,
łęczyński, świdnicki
p. lubelski
p. opolski, puławski, rycki
p. janowski, kraśnicki
M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski
p. biłgorajski, tomaszowski

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele zasadniczych szkół
zawodowych (którzy staną się
nauczycielami szkoły branżowej),
techników - prowadzący kształcenie
zawodowe.
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.
Wybrani przez dyrektorów nauczyciele
szkół policealnych - prowadzący
kształcenie zawodowe.
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.
Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele ze szkół podstawowych,
gimnazjów (którzy staną się
nauczycielami ośmioletniej szkoły
podstawowej lub szkoły branżowej I
stopnia), szkół i placówek specjalnych
(prowadzący kształcenie uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim).
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

17.

wychowanie
przedszkolne

(w przedszkolach
i szkołach podstawowych)

12:00-14:15
5.06.2017
12:00-14:15
13.06.2017
12:00-14:15

Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8
Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

M. Zamość,
p. hrubieszowski, zamojski
M. Lublin

14.06.2017
12:00-14:15

Lublin: Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

14.06.2017
9:00-11:15

Lublin: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego,
ul. Spokojna 9

p. janowski, kraśnicki,
lubartowski, łęczyński,
świdnicki
p. lubelski

7.06.2017
9:00-11:15
5.06.2017
12:00-14:15

Puławy: Aula Zespołu Szkół Technicznych,
ul. Wojska Polskiego 7
Biała Podlaska: Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Sportowa 7

7.06.2017
9:00-11:15
14.06.2017
12:00-14:15

Chełm: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6,
ul. Powstańców Warszawy 10
Zamość: Aula I Liceum Ogólnokształcącego,
ul. Akademicka 8

Wybrani przez dyrektorów
nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Szczegółowe zasady naboru
określono w tabeli 2.

p. opolski, puławski, rycki
M. Biała Podlaska,
p. bialski, łukowski,
parczewski, radzyński
M. Chełm, p. chełmski,
krasnostawski, włodawski
M. Zamość,
p. biłgorajski,
hrubieszowski,
tomaszowski, zamojski

Zapisy nauczycieli na konferencję będą odbywały się za pośrednictwem panelu logowania na stronie internetowej LSCDN w Lublinie.

Link do panelu:

podstawaprogramowa.lscdn.pl

W przypadku konferencji, które odbędą się w kwietniu, logowanie będzie możliwe na tydzień przed zaplanowanym terminem spotkania, w
przypadku pozostałych – na dwa tygodnie przed ustalonym terminem. Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów o osobiste logowanie
wytypowanych do szkoleń nauczycieli, co pozwoli uniknąć pomyłek i powielania wpisów.

W celu usprawnienia rekrutacji nauczycieli na konferencje, prosimy Państwa Dyrektorów:
1/przedszkoli,
2/szkół podstawowych,
3/gimnazjów (których nauczyciele staną się nauczycielami ośmioletnich szkół podstawowych lub nauczycielami szkół branżowych I stopnia),
4/zasadniczych szkół zawodowych (których nauczyciele staną się nauczycielami szkół branżowych I stopnia),
5/ szkół policealnych
– o wytypowanie po jednym nauczycielu spośród uczących danego przedmiotu kształcenia ogólnego/grup przedmiotów jako tych,
którzy wezmą udział w spotkaniu, a następnie, w ramach doskonalenia wewnętrznego w szkole/placówce, przekażą informacje
pozostałym nauczycielom danej specjalności;
6/szkół specjalnych przysposabiających do pracy (w których będzie realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi)
7/ szkół i placówek kształcenia specjalnego, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi (w których będzie realizowana podstawa
programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym)
– o wytypowanie po jednym nauczycielu spośród prowadzących kształcenie specjalne jako tych, którzy wezmą udział w spotkaniu, a
następnie, w ramach doskonalenia wewnętrznego w szkole/placówce, przekażą informacje pozostałym nauczycielom danej specjalności;
8/ techników
9/ zasadniczych szkół zawodowych
10/ szkół policealnych
– o wytypowanie po jednym nauczycielu spośród uczących przedmiotów zawodowych jako tych, którzy wezmą udział w spotkaniu, a
następnie, w ramach doskonalenia wewnętrznego w szkole/placówce, przekażą informacje pozostałym nauczycielom danej specjalności.

Tabela 2. Szczegółowe zasady wyboru nauczycieli na poszczególne konferencje przedmiotowe organizowane przez
publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli
Przedmiot
Języki obce
Język polski

Zasady wyboru nauczycieli
Wybór jednego nauczyciela spośród uczących w szkole nauczycieli języków obcych
Wybór jednego nauczyciela spośród uczących w szkole nauczycieli języka polskiego

Historia i wiedza o społeczeństwie
Przyroda/fizyka

Przyroda/chemia

Przyroda/biologia

Przyroda/geografia

Etyka
Wychowanie do życia w rodzinie
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa

Wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli historii i WOS uczących w szkole
W szkołach podstawowych – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli uczących
w danej szkole przyrody i jednocześnie tych, którzy od 1 września 2017 będą uczyli fizyki.
W gimnazjach (których nauczyciele staną się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły
branżowej I stopnia) - ) – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli fizyki.
W zasadniczych szkołach zawodowych (których nauczyciele staną się nauczycielami szkoły branżowej I
stopnia) – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli fizyki.
W szkołach podstawowych – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli uczących
w danej szkole przyrody i jednocześnie tych, którzy od 1 września 2017 będą uczyli chemii.
W gimnazjach (których nauczyciele staną się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły
branżowej I stopnia) – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli chemii
W zasadniczych szkołach zawodowych (których nauczyciele staną się nauczycielami szkoły branżowej I
stopnia) – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli chemii
W szkołach podstawowych – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli uczących
w danej szkole przyrody i jednocześnie tych, którzy od 1 września 2017 będą uczyli biologii.
W gimnazjach (których nauczyciele staną się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły
branżowej I stopnia) – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli biologii
W zasadniczych szkołach zawodowych (których nauczyciele staną się nauczycielami szkoły branżowej I
stopnia) – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli biologii
W szkołach podstawowych – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli uczących
w danej szkole przyrody i jednocześnie tych, którzy od 1 września 2017 będą uczyli geografii.
W gimnazjach (których nauczyciele staną się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły
branżowej I stopnia) – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli geografii
W zasadniczych szkołach zawodowych (których nauczyciele staną się nauczycielami szkoły branżowej I
stopnia) – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli geografii
Wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli etyki i wychowania do życia w
rodzinie uczących w szkole
W szkołach podstawowych - wybór jednego nauczyciela spośród uczących w szkole wychowania
fizycznego
W gimnazjach (których nauczyciele staną się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły

Muzyka
Plastyka
Technika
Matematyka
Informatyka
Wychowanie przedszkolne
Edukacja wczesnoszkolna
Kształcenie specjalne
(uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi)

Język mniejszości narodowych
i etnicznych
Przedmioty zawodowe (kształcenie
zawodowe)

branżowej I stopnia) – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli wychowania
fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
W zasadniczych szkołach zawodowych (których nauczyciele staną się nauczycielami szkoły branżowej I
stopnia) – wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli wychowania fizycznego i
edukacji dla bezpieczeństwa
W szkołach policealnych - wybór jednego nauczyciela spośród uczących w szkole wychowania fizycznego
Wybór jednego nauczyciela jako reprezentanta grupy nauczycieli muzyki, plastyki, techniki

Wybór jednego nauczyciela spośród uczących w szkole nauczycieli matematyki
Wybór jednego nauczyciela spośród uczących w szkole nauczycieli informatyki
Wybór jednego nauczyciela spośród prowadzących zajęcia wychowania przedszkolnego w
szkole/przedszkolu
Wybór jednego nauczyciela spośród uczących w szkole nauczycieli klas I-III
Szkoły i placówki specjalne – wybór jednego nauczyciela spośród zatrudnionych w szkole/placówce
nauczycieli uczących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy - wybór jednego nauczyciela spośród zatrudnionych w
szkole/placówce nauczycieli uczących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Nauczyciele języków mniejszości, którzy staną się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, szkoły
branżowej I stopnia.
Wybór jednego nauczyciela spośród uczących w szkole nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Informacji w sprawie konferencji udzielają:
1) Andrzej Zieliński, dyrektor LSCDN, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin, tel. 81 532 16 05
2) Barbara Kratiuk, kierownik, LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83-343 42 60
3) Joanna Grochola , kierownik, LSCDN Oddział w Chełmie, ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm, tel.: 82 564 20 42

4) Bogdan Leszczuk, kierownik, LSCDN Oddział w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość, tel./fax: 84 639 30 20
5) Wioletta Błaziak, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej w Lublinie, ul. M. Karłowicza 4, 20027 Lublin, tel. 81 532 50 58
6) Anna Baracz , dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy, tel.
81 888 49 01
7) Anna Koper, koordynator ds. wdrażania podstawy programowej KO w Lublinie, tel.: 81 5385 252
W przypadku pytań czy problemów związanych z logowaniem na konferencje prosimy zgłaszać je pod adresem e-mail: jlukaszewicz@lscdn.pl

