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Konferencje dotyczące przygotowania do pracy z nowym
podręcznikiem dla klasy pierwszej
Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało i zleciło Kuratorium Oświaty w
Warszawie i Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli
organizację konferencji poświęconych przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół
podstawowych do pracy z nowym podręcznikiem dla klasy pierwszej.

Warszawa, 14 maja 2014 r.
 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Województwa Mazowieckiego
 

Ministerstwo Edukacji  Narodowej  zainicjowało i  zleciło  Kuratorium Oświaty  w Warszawie i
Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizację konferencji
poświęconych przygotowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych do pracy z nowym
podręcznikiem dla klasy pierwszej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach zgodnie z poniższym harmonogramem
wszystkich dyrektorów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

rejon termin miejsce
Warszawa (powiaty: garwoliński, grodziski,
legionowski, łosicki, miński, nowodworski, otwocki,
piaseczyński, pruszkowski, m. Siedlce, siedlecki,
sochaczewski, m.st. Warszawa, warszawski zachodni,
wołomiński, żyrardowski)

29. 05. 2014 r.,
godz. 12.00 – 15.00

Centrum - Kongresowo-
Konferencyjne,
Budynek A, sala Chopin, ul.
Bobrowiecka 9, Warszawa

Warszawa (powiaty: ciechanowski, gostyniński,
makowski, mławski, m. Ostrołęka, ostrołęcki,
ostrowski, m. Płock, płocki, płoński, przasnyski,
pułtuski, sierpecki, sokołowski, węgrowski,
wyszkowski, żuromiński)

3. 06. 2014 r.,
godz. 12.00 – 15.00

Aula Schumana UKSW,
ul. Wóycickiego 1/3,
Warszawa

Radom (powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki,
lipski, m. Radom, radomski, przysuski, szydłowiecki,
zwoleński)

13. 06. 2014 r.,
godz. 11.00 – 14.00

Sala Koncertowa Urzędu
Miejskiego w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Ze względu na wagę zmian zaplanowanych w związku z wprowadzeniem tak zwanej ustawy
podręcznikowej  oraz  nowelizacją  rozporządzenia  MEN  w  sprawie  podstawy  programowej
wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych  typach  szkół
obecność na spotkaniach dyrektorów szkół podstawowych uważamy za niezbędną.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej ze strony internetowej MSCDN:
• Wydziału w Warszawie (dotyczy 29 maja i 3 czerwca) – www.warszawa.mscdn.pl,
• Wydziału w Radomiu (dotyczy 13 czerwca) – www.radom.mscdn.pl.
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