
Szanowni Państwo 

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w województwie dolnośląskim.  

            Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 

zaproszenie dla Kuratorów Oświaty na naradę z Panią Minister, która odbędzie się w dniach 26, 27 

sierpnia 2014 r. Podczas narady zostaną przekazane informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 

2014/2015. W związku z powyższym ulegają zmianie terminy konferencji organizowanych we 

Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy. 

Poniżej aktualny harmonogram konferencji 

Lp. Dyrektorzy placówek Termin Miejsce 

1. 

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 

szkół ponadgimnazjalnych, placówek specjalnych i 

poradni psychologiczno – pedagogicznych, 

placówek doskonalenia nauczycieli z następujących 

powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, 

lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, 

kamiennogórskiego oraz Miasta Jelenia Góra 

29 sierpnia 2014 r.  

godz. 11.00  

 

Jelenia Góra  

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących  Nr 1  

ul. Kochanowskiego 18  

 

2. 

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 

szkół ponadgimnazjalnych, placówek specjalnych i 

poradni psychologiczno – pedagogicznych, 

placówek doskonalenia nauczycieli z Miasta 

Wrocławia. 

2 września 2014 r.  

godz. 9.00  

 

Wrocław  

Uniwersytet Przyrodniczy  

Aula Jana Pawła II  

Pl. Grunwaldzki 24 A  

 

3. 

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 

szkół ponadgimnazjalnych, placówek specjalnych  

i poradni psychologiczno – pedagogicznych, 

placówek doskonalenia nauczycieli z następujących 

powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, 

oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, 

trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego. 

2 września 2014 r.  

godz. 12.00  

 

Wrocław  

Uniwersytet Przyrodniczy  

Aula Jana Pawła II  

Pl. Grunwaldzki 24 A  

 

4. 

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 

szkół ponadgimnazjalnych, placówek specjalnych i 

poradni psychologiczno – pedagogicznych, 

placówek doskonalenia nauczycieli z następujących 

powiatów: dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, 

ząbkowickiego, kłodzkiego i świdnickiego 

3 września 2014 r.  

godz. 9.00  

 

Wałbrzych  

Państwowa Wyższa Szkoła  

Zawodowa im. Angelusa  

Silesiusa  

ul. Zamkowa 4  

Sala Auditorium Novum  

 

5. 

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, 

szkół ponadgimnazjalnych, placówek specjalnych  

i poradni psychologiczno – pedagogicznych, 

placówek doskonalenia nauczycieli z następujących 

powiatów: głogowskiego, jaworskiego, 

legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, 

złotoryjskiego oraz Miasta Legnica 

3 września 2014 r.  

godz. 13.00  

 

Legnica  

Państwowa Wyższa Szkoła  

Zawodowa  

ul. Sejmowa 5a  

 

 

Przewidywany czas narady – 2 godziny. 

Przepraszam za niedogodności związane ze zmianą terminów konferencji.  

Beata Pawłowicz  

Dolnośląski Kurator Oświaty 


