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Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów 

 i szkół ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego 

26.09.2016 – 3.10.2016  
 

Tematyka szkolenia dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów: 

 Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w 2016 roku  

w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia. 
 Sprawdzian w latach 2002-2016;  jego znaczenie diagnostyczne i edukacyjne.  

 Przygotowanie szkół do egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku:  przepisy, komunikaty, 

informacje. 

 Harmonogram egzaminacyjny dyrektora gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Tematyka szkolenia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 

 Analiza wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2016 roku w aspekcie 

podnoszenia jakości kształcenia. 

 Przygotowanie szkół do  organizacji egzaminu maturalnego w 2017 roku: przepisy, 

komunikaty, informacje. 

 Harmonogram egzaminacyjny dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 

2016/2017. 

 
Po każdym szkoleniu wydamy klucze szyfrujące do Hermesa, które może odebrać dyrektor 
szkoły, jego zastępca lub osoba upoważniona na piśmie przez dyrektora szkoły (niezbędne 
pieczątki imienne). 
 

Termin 
Dyrektorzy  z delegatury KO 

powiatów /dzielnic Warszawy 
Miejsce 

26.09.2016 r. 

godz.10
30 

poniedziałek 

Dyrektorzy szkół podstawowych  

i gimnazjów 

z delegatury KO w Ostrołęce 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej  

w Ostrołęce 
ul. Korczaka 73 

26.09.2016 r. 

godz.12
30 

poniedziałek 

Dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych  

z delegatury KO w Ostrołęce 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej  

w Ostrołęce  
ul. Korczaka 73 

27.09.2016 r. 

godz. 10
00 

wtorek 

Dyrektorzy szkół podstawowych  

i gimnazjów 

z delegatury KO w Radomiu 

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 

 w Radomiu 
Wydział Ekonomiczny 

 ul. Chrobrego 31 (aula) 

27.09.2016 r. 

godz. 12
00 

wtorek 

Dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych  

z delegatury KO w Radomiu 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  

w Radomiu 
Wydział Ekonomiczny 

 ul. Chrobrego 31 (aula) 

28.09.2016 r. 

godz. 10
00 

środa 

 Dyrektorzy szkół podstawowych  

i gimnazjów 

z delegatury KO w Ciechanowie 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Ciechanowie  

ul. Narutowicza 9 

28.09.2016 r. 

godz. 12
00 

środa 

 

Dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych 

 z delegatury KO w Ciechanowie  

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Ciechanowie 

 ul. Narutowicza 9 
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29.09.2016 r. 

godz. 10
00 

czwartek 

 Dyrektorzy szkół podstawowych  

i gimnazjów 

z delegatury KO w Siedlcach 

 

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące  

w Siedlcach, 

 (sala wielofunkcyjna) 

wejście od ul. Sokołowskiej 124 

29.09.2016 r. 

godz. 12
00 

czwartek 

Dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych z delegatury 

KO w Siedlcach 

 

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

w Siedlcach 

ul. Bpa Świrskiego 54 

 

30.09.2016 r. 

godz. 10
00 

piątek 

Dyrektorzy szkół podstawowych 

 i gimnazjów 

z delegatury KO w Płocku  

 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Władysława Jagiełły  

w Płocku 

 ul. 3 maja 4 

30.09.2016 r. 

godz. 12
00 

piątek 

Dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych z delegatury 

KO w Płocku  

 

Liceum Ogólnokształcące  

im. Władysława Jagiełły  

w Płocku 

ul. 3 maja 4 

03.10.2016 r. 

godz. 9
00 

poniedziałek 

Dyrektorzy szkół podstawowych  

i gimnazjów ze wszystkich dzielnic 

Warszawy 

Wyższa Szkoła Menedżerska 

w Warszawie 

ul. Kawęczyńska 36 

Aula - pater 

 

03.10.2016 r. 

godz. 11
00 

poniedziałek 

Dyrektorzy szkół podstawowych  

i gimnazjów z powiatów: 

pruszkowskiego,  legionowskiego, 

nowodworskiego, wołomińskiego, 

warszawskiego zachodniego 

grodziskiego, mińskiego 

sochaczewskiego, żyrardowskiego, 

piaseczyńskiego, otwockiego 

 

03.10.2016 r. 

godz. 13
00 

poniedziałek 

Dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych z Warszawy 

 i powiatów: pruszkowskiego,  

legionowskiego, nowodworskiego, 

wołomińskiego, warszawskiego 

zachodniego, grodziskiego, 

mińskiego sochaczewskiego, 

żyrardowskiego, piaseczyńskiego, 

otwockiego 

 

Na szkolenia zapraszamy wizytatorów Kuratorium Oświaty, przedstawicieli 

organów prowadzących szkoły, pracowników PPP. 

 
 

 
 


