
Komunikaty



Konkursy przedmiotowe 

organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

dla uczniów szkół podstawowych

„zDolny Ślązak” 

 Konkursy przedmiotowe są realizowane przez Dolnośląski

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

 Termin zgłoszenia szkół do udziału w konkursach –

do 30 września 2020 r. 

(wyłącznie przez platformę edu.kuratorium.wroclaw.pl –

elektronicznych zgłoszeń nie potwierdza się pisemnie)

 Strona www. konkursów: zdolnyslazak.interinfo.pl



Konkursy przedmiotowe 

organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

dla uczniów szkół podstawowych

„zDolny Ślązak” 

 Dolnośląski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do

dyrektorów wrocławskich szkół o pomoc w organizacji

powiatowego etapu konkursów zDolny Ślązak.

 Szkoły, które chciałyby wesprzeć organizację konkursów

powinny zgłosić swój akces Przewodniczącemu

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, którego siedzibą jest

DODN we Wrocławiu.



Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

„Orzeł Dolnośląski”

dla wybitnego ucznia szkoły ponadpodstawowej

 Termin składania zgłoszeń do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

(jeden kandydat ze szkoły) – do 30 września 2020 r. 

 Szczegóły na stronie: www.kuratorium.wroclaw.pl

(ścieżka dostępu: Strona główna » Szkoły i placówki » Konkursy, 

olimpiady, zawody, turnieje » Orzeł Dolnośląski)

 Wnioski należy przesyłać pocztą tradycyjną (w wersji papierowej).

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/orzel-dolnoslaski/


Salon Maturzystów PERPEKTYWY 2020

 Tegoroczna kampania informacyjna będzie odbywać się

wyłącznie w wersji online, w związku z aktualną

sytuacją epidemiczną.

 Dolnośląski Salon Maturzystów jest zaplanowany na

24 września 2020 r.

 Możliwość zgłaszania udziału od 1 września br.

na stronie: www.salonmaturzystow.pl/2020/wystawcy.

http://www.salonmaturzystow.pl/2020/wystawcy


Salon Maturzystów PERPEKTYWY 2020

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w dwóch sesjach online:

 przedpołudniowej (w godz. od 10:00 do 13:00), w trakcie

której młodzież otrzyma pakiet informacji na temat egzaminu

maturalnego w roku 2021;

 w popołudniowej (w godz. od 16:00 do 19:00), poświęconej

wyborowi uczelni i kierunków studiów.

Zachęcamy dyrektorów do aktywnego uczestnictwa,

w szczególności poprzez umożliwienie uczniom udziału w sesji

przedpołudniowej.



Środki ochrony dla szkoły

 Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dyrektorów

szkół i placówek oświatowych do składania zamówień

na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne

dla personelu szkolnego.

 Formularz zamówienia na stronie Ministerstwa Edukacji

Narodowej będzie aktywny do 10 września br.

https://soi.mz.gov.pl/


Programy rządowe

Obecnie realizowane są następujące programy rządowe:

1. Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku

losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie

wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom

i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-

edukacyjnych w latach 2019 – 2021.

2. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym

w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

3. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący

wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących

publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych

warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację

stołówek i miejsc spożywania posiłków.



Programy rządowe cd.

4. Rządowy program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

(Priorytet 3) dotyczący wspierania w latach 2016 – 2020

organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne

w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję

i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup

nowości wydawniczych.

W przygotowaniu (na etapie projektu) jest nowa edycja programu

„Aktywna tablica" dotyczącego rozwijania infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024.


