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Narady dla dyrektorów zawodowych szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz dyrektorów szkół
dla dorosłych z Warszawy i powiatów okołowarszawskich
Mazowiecki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na narady dla dyrektorów
zawodowych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz dyrektorów szkół dla dorosłych z Warszawy i
powiatów okołowarszawskich.
                                                                                                                                                      
Dyrektorzy
ponadgimnazjalnych  szkół zawodowych
z Warszawy
i powiatów okołowarszawskich

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 09.10.2013 r. w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr
2 w Warszawie,  ul.  Jana Pawła II  69 w godz.  od 11.00 –  14.00 odbędzie się narada dla
dyrektorów  ponadgimnazjalnych  szkół  zawodowych  publicznych  i  niepublicznych  (dla
młodzieży) z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich. Szczegółowy program spotkania
będzie dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
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Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
z Warszawy
i powiatów okołowarszawskich

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 11.10.2013 r. w auli nr 5 Akademii Finansów i Biznesu Vistula w
Warszawie, ul. Stokłosy 3 w godz. od 11.00 – 14.00 odbędzie się narada dla dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży) z
terenu  Warszawy  i  powiatów  okołowarszawskich.  Szczegółowy  program spotkania  będzie
dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
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Dyrektorzy
szkół dla dorosłych
z Warszawy
i powiatów okołowarszawskich

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 22.10.2013 r. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w
Warszawie, ul. Wiśniowa 56 w godz. od 11.00 – 14.00 odbędzie się narada dla dyrektorów
szkół dla dorosłych z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich. Szczegółowy program
spotkania będzie dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
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