
Wrocław, 14 stycznia 2021 r. 

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim,  

w których prowadzone są bezpłatne szkolenia on-line dla nauczycieli  

w zakresie zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminach zewnętrznych w 2021 roku  
  

L.p. Nazwa placówki / link do harmonogramu Egzamin ósmoklasisty Egzamin maturalny  

1 Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie   
w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  
 
https://odm.pcpppidn.eu/2021/01/13/szkolenia-informacyjne-
dotyczace-zmian-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-w-2021r/  

język polski, 
matematyka,  
język angielski,  
język niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
język angielski,  
język niemiecki, 
historia  
 

2 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w  Górze  
w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 
Pedagogiczno-Psychologicznego w Górze 
 

 
https://pcdn.edu.pl/index.php?sekcja=na_biezaco&a_id=4344  

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki 

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki, 
geografia, 
historia, 
informatyka, 
WOS 

3 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu  
w Zespole Powiatowe Centrum Edukacyjne  w Lubaniu  
 
http://www.pceluban.pl/  

 język niemiecki 
 

4 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oleśnicy  
w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

http://pceik.pl/oferta-szkoleniowa/konferencje-i-seminaria/  

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki 

język angielski, 
język niemiecki, 
biologia  

5 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie  
w Powiatowym Ośrodku Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej                              
i Doradztwa Metodycznego w Oławie 
 
https://poradnia.olawa.pl/powiatowy-osrodek-pomocy-psychologiczno-
pedagogicznej-i-doradztwa-metodycznego/harmonogram-szkolen-
zmiany-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-na-egzaminie-osmoklasisty-i-
egzaminie-maturalnym-w-2021-roku/  

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki 

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki 
 

6 Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 
w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 
 
http://www.polkowice.edu.pl/portal/powiatowy-osrodek-doradztwa-
metodycznego/2013-08-30-10-46-00/aktualne-oferty-podm  

język polski, 
matematyka, 
język angielski  
 

język polski, 
język angielski,  
historia,  
informatyka,  
WOS 
 

7 Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu  
 

 
 
https://dodn.dolnyslask.pl/harmonogram-seminariow-nt-zmian-
egzaminacyjnych-w-2021-r/   

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki 
 

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki, 
biologia, 
fizyka,  
geografia,  
WOS 

https://odm.pcpppidn.eu/2021/01/13/szkolenia-informacyjne-dotyczace-zmian-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-w-2021r/
https://odm.pcpppidn.eu/2021/01/13/szkolenia-informacyjne-dotyczace-zmian-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-w-2021r/
https://pcdn.edu.pl/index.php?sekcja=na_biezaco&a_id=4344
http://www.pceluban.pl/
http://pceik.pl/oferta-szkoleniowa/konferencje-i-seminaria/
https://poradnia.olawa.pl/powiatowy-osrodek-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-i-doradztwa-metodycznego/harmonogram-szkolen-zmiany-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-roku/
https://poradnia.olawa.pl/powiatowy-osrodek-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-i-doradztwa-metodycznego/harmonogram-szkolen-zmiany-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-roku/
https://poradnia.olawa.pl/powiatowy-osrodek-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-i-doradztwa-metodycznego/harmonogram-szkolen-zmiany-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-roku/
https://poradnia.olawa.pl/powiatowy-osrodek-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-i-doradztwa-metodycznego/harmonogram-szkolen-zmiany-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-roku/
http://www.polkowice.edu.pl/portal/powiatowy-osrodek-doradztwa-metodycznego/2013-08-30-10-46-00/aktualne-oferty-podm
http://www.polkowice.edu.pl/portal/powiatowy-osrodek-doradztwa-metodycznego/2013-08-30-10-46-00/aktualne-oferty-podm
https://dodn.dolnyslask.pl/harmonogram-seminariow-nt-zmian-egzaminacyjnych-w-2021-r/
https://dodn.dolnyslask.pl/harmonogram-seminariow-nt-zmian-egzaminacyjnych-w-2021-r/


8 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu  
 
 
 
https://wcdn.wroc.pl/www/?p=3577  

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki 

język polski,  
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki,  
chemia,  
geografia,  
historia,  
informatyka, 
WOS 

9 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bolesławcu  
w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu 
 
Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu 
(pceikk.pl) 

język polski, 
matematyka 

język polski,  
matematyka,  
fizyka,  
historia, 
WOS 
 

10 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie  
w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Wołowie 
 
http://www.wolowpce.pl/2021/01/12/harmonogram-szkolen-w-
zakresie-egzaminow-zewnetrznych-egzaminu-osmoklasisty-i-egzaminu-
maturalnego-w-roku-szkolnym-2020-21-zaplanowanych-do-realizacji-
przez-nauczycieli-doradcow-metodycznych/  

język polski,  
matematyka,  
język angielski, 
język niemiecki 
 

język polski,  
matematyka,  
język angielski, 
język niemiecki, 
biologia, 
geografia, 
historia,  
informatyka,  
WOS 

11 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim  
(we współpracy z placówkami w Bolesławcu, Lubaniu, Polkowicach                      
i w Oławie) 
 
https://porelwowek.szkolnastrona.pl/a,590,zmiany-w-wymaganiach-
egzaminacyjnych-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-
w-2021-roku  

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki 

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
język niemiecki, 
fizyka, 
historia, 
WOS 

 

https://wcdn.wroc.pl/www/?p=3577
https://boleslawiec.pceikk.pl/szkolenia,4,pl
https://boleslawiec.pceikk.pl/szkolenia,4,pl
http://www.wolowpce.pl/2021/01/12/harmonogram-szkolen-w-zakresie-egzaminow-zewnetrznych-egzaminu-osmoklasisty-i-egzaminu-maturalnego-w-roku-szkolnym-2020-21-zaplanowanych-do-realizacji-przez-nauczycieli-doradcow-metodycznych/
http://www.wolowpce.pl/2021/01/12/harmonogram-szkolen-w-zakresie-egzaminow-zewnetrznych-egzaminu-osmoklasisty-i-egzaminu-maturalnego-w-roku-szkolnym-2020-21-zaplanowanych-do-realizacji-przez-nauczycieli-doradcow-metodycznych/
http://www.wolowpce.pl/2021/01/12/harmonogram-szkolen-w-zakresie-egzaminow-zewnetrznych-egzaminu-osmoklasisty-i-egzaminu-maturalnego-w-roku-szkolnym-2020-21-zaplanowanych-do-realizacji-przez-nauczycieli-doradcow-metodycznych/
http://www.wolowpce.pl/2021/01/12/harmonogram-szkolen-w-zakresie-egzaminow-zewnetrznych-egzaminu-osmoklasisty-i-egzaminu-maturalnego-w-roku-szkolnym-2020-21-zaplanowanych-do-realizacji-przez-nauczycieli-doradcow-metodycznych/
https://porelwowek.szkolnastrona.pl/a,590,zmiany-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-roku
https://porelwowek.szkolnastrona.pl/a,590,zmiany-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-roku
https://porelwowek.szkolnastrona.pl/a,590,zmiany-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-roku

