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Zapraszamy nauczycieli na następujące spotkania w STYCZNIU 2021 r. 
 

PRZEDMIOT 

 

FORMA 

 

TEMATYKA 

 

MIEJSCE 

 

DATA 

 

PROWADZĄCY 

 
Język 
polski  
szkoły 

ponadpodstawowe 

 
 

seminarium 

 
Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne do egzaminu 
maturalnego z języka polskiego na rok 2021 
 

Zapisy na adres e-mail: l.mucha@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

 

zapisy do 
4.01.2021 r. 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 

5.01.2021 r. 
godz. 15:30 Lidia  

Mucha 
 

zapisy do 
17.01.2021 r. 

18.01.2021 r. 
godz. 17:00 

Biologia 

 

seminarium 

 

Zmiany w egzaminie maturalnym z biologii w roku 2021 
 

Zapisy na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

zapisy do 
19.01.2021 r. 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

19.01.2021 r. 
godz. 18:00 Iwona 

Szczepanowska 
 

zapisy do 
22.01.2021 r. 

27.01.2021 r. 
godz. 18:00 

Matematyka  

 

seminarium 

 
Zmiany na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2021 roku 
 

Zapisy do 18.01.2021 r. na adres e-mail: a.grabas@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

19.01.2021 r. 
godz. 18:30 

 
Agnieszka  

Grabas 25.01.2021 r. 
godz. 17:00 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 

 

 

seminarium 

metodyczne 

 
 
Jak pomóc dziecku w edukacji wczesnoszkolnej panować nad 
emocjami?  
 

Zapisy na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

zapisy do 
18.01.2021 r. 

on-line (MS Teams)  
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

20.01.2021 r. 
godz. 15:30 

 
 

Zofia 
Wietrzyk 

zapisy do 
19.01.2021 r. 

21.01.2021 r. 
godz. 15:30 

zapisy do 
22.01.2021 r. 

25.01.2021 r. 
godz. 15:30 

zapisy do 
25.01.2021 r. 

27.01.2021 r. 
godz. 15:30 

Matematyka  

 

seminarium 

 

Zmiany na egzaminie maturalnym z matematyki w 2021 roku 
 

Zapisy do 18.01.2021 r. na adres e-mail: a.grabas@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

20.01.2021 r. 
godz. 17:00 

 
Agnieszka  

Grabas 
 

26.01.2021 r. 
godz. 17:00 

 
Historia 

 
seminarium 

 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z historii 
 

Zapisy do 19.01.2021 r. na adres e-mail: j.radziewicz@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
20.01.2021 r. 
godz. 16:00 

 
Joanna  

Radziewicz 

 
Biblioteka, 

zainteresowani 
nauczyciele 

 

 
 

seminarium 

  

Literatura "wzmacniająca", czyli w trosce o dobrostan nauczyciela 
 

Zapisy do 20.01.2020 r. do godz.15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość                                       

on-line (MS Teams)  
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
21.01.2020 r. 
godz.17:00 

Joanna Baran 
/nauczyciel bibliotekarz, 

pedagog resocjalizacyjny 
biblioterapeuta, coach 
i trener edukacyjny/, 

Alicja Wojtaszczyk  

 
Geografia 

 

seminarium 

 

Zmiany w egzaminie maturalnym z geografii w roku 2021 
 

Zapisy na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

zapisy do 
19.01.2021 r. 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

21.01.2021 r. 
godz. 18:00 

 
Iwona 

Szczepanowska 
 

zapisy do 
22.01.2021 r. 

 

26.01.2021 r. 
godz. 18:00 

 
Język 

niemiecki/obcy 

 

warsztaty 

 

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2021 r. 
 

Zapisy do 23.01.2021 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
25.01.2021 r. 
godz. 16:00 

 
Bożena 

Maliszewska-Kozan 
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Język  
polski 

 

seminarium 

Egzamin ósmoklasisty wczoraj i dziś – wnioski, rekomendacje i zmiany 
w tegorocznej formule części polonistycznej 
Zapisy do 24.01.2021 r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
25.01.2021 r. 
godz. 16:00 

 
Barbara  

Marchewa 

 
Język 

niemiecki/obcy 

 

seminarium 

 

Wymagania na egzaminie maturalnym 2021 r. 
 

Zapisy do 23.01.2021 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
25.01.2021 r. 
godz. 17:30 

 
Bożena 

Maliszewska-Kozan 

 
Chemia 

 

seminarium 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z chemii 
w roku 2021 
 

Zapisy do 24.01.2020 r. do godz.15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość                                       

on-line (MS Teams)  
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
25.01.2021 r. 
godz. 16:00 

 
Alicja  

Wojtaszczyk 

 
Wychowanie 

fizyczne 
 

 

seminarium 

 

Wychowanie fizyczne a zdalne nauczanie. Zdalna lekcja wychowania fizycznego.  
Przykłady dobrych praktyk. Ocenianie na lekcji prowadzonej zdalnie 

Zapisy do 22.01.21 r. na adres e-mail: d.jaskiewicz@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams)  

aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
25.01.2021 r. 
godz. 17:00 

 
Dariusz  

Jaśkiewicz 

 
Język  

hiszpański 
 

 

seminarium 

 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym 
 

Zapisy do 22.01.2021 r. na adres e-mail: anna.szelag@op.pl  
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams)  

aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
25.01.2021 r. 
godz. 15:00 

 
Anna  

Szeląg 

 
Przedmioty 
zawodowe 

 

seminarium 

Staż uczniowski – nowy sposób zdobywania wiedzy zawodowej 
 

Zapisy do 25.01.2021 r. na adres e-mail: h.maras@podnkluczbork.pl    
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 
Koszt: 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 

on-line (MS Teams)  
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
26.01.2021 r. 
godz. 15:15 

 
Halina 

Maras-Pawliszyn 

 
Wychowanie 
przedszkolne 

 
seminarium 

 

Zabawy z dziećmi  rozwijające  kompetencje cyfrowe w przedszkolu 
 

Zapisy do 25.01.2021 r. na adres e-mail: d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams)  
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
26.01.2021 r. 
godz. 16:30 

 
Dorota 

Błaszkiewicz 

 
WOS 

 
seminarium 

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z wiedzy 
o społeczeństwie 
 

Zapisy do 26.01.2021 r. na adres e-mail: j.radziewicz@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
27.01.2021 r. 
godz. 16:00 

 
Joanna  

Radziewicz 

 
Kształcenie 
specjalne 

 
seminarium 

 
Ocena efektywności udzielanego wsparcia – WOPFU okresowe, modyfikacja IPETu 

Zapisy do 22.01.21 r. na adres e-mail: g.tetelmajer@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
27.01.2021 r. 
godz. 16:00 

 
Grażyna 

Tetelmajer 
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