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Nazwa formy Termin Cele

1. Narodowe Czytanie IX Popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie 
poczucia tożsamości narodowej poprzez kontakt
z największymi dziełami polskiej literatury

2. Europejski Dzień Języków Obcych 
- seminarium

X Promowanie kształcenia językowego w szkołach 
naszego regionu, inspirowanie nauczycieli 
do poszukiwania skutecznych rozwiązań 
dydaktycznych w nauczaniu języków obcych

3. Matematykę można polubić 
- konferencja

X Propagowanie edukacji matematycznej 
i zachęcanie nauczycieli do poszukiwania 
innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu 
na wszystkich etapach edukacyjnych

4. Efektywne  doradztwo edukacyjno - 
zawodowe wyzwaniem 
współczesnej edukacji
- konferencja

XI Prezentacja modelu współpracy szkół branżowych
z jst i przedsiębiorcami w tworzeniu profili 
kształcenia adekwatnych do potrzeb rynku pracy, 
promowanie dobrych praktyk



1. Narodowy Dzień Życia III Kształtowanie postawy poszanowania dla życia 
i zdrowia, wychowanie do wartości

2. Konkurs Interdyscyplinarny
o Wielkich Polakach - etap rejonowy

III Podsumowanie etapu rejonowego konkursu,
wyróżnienie laureatów i opiekunów

3. Wirtualny Dzień Odkrywania 
Talentów

III Wymiana doświadczeń między szkołami, 
promowanie dobrych praktyk w zakresie prac 
z uczniem zdolnym

4. Talencik 2018 V Inicjowanie, podejmowanie i promowanie działań 
na rzecz uczniów zdolnych przez przedszkola/szkoły  

5. Moja mała Ojczyzna V Rozwijanie zainteresowań regionem, jego kulturą, 
sztuką, walorami przyrodniczymi

6. Tydzień Bibliotek V Upowszechnianie czytenictwa, rozwijanie 
kompetencji czytelniczych

7. Na kujawską nutę - przegląd 
dziecięcych grup tanecznych 
z przedszkoli i edukacji 
wczesnoszkolnej

V Prezentacja osiągnięć taneczno - wokalnych dzieci 
zainspirowanych folklorem Kujaw

8. Na Zachód od Odry -
IX Wojewódzki Konkurs Języka 
Niemieckiego 

VI Motywowanie do nauki języka niemieckiego, 
rozwijanie ich zainteresowania twórczością autorów 
pochodzących z krajów niemieckojęzycznych, 
a także innych autorów tworzących dzieła w języku 
niemieckim

9. Odkryj talent w swoim uczniu
- konferencja

VI Promowanie osiągnięć uczniów zdolnych 
w regionie

10. Noc Bibliotek VI Upowszechnianie czytelnictwa oraz zbiorów 
bibliotecznych

11. Odjazdowy Bibliotekarz VI Integracja środowiska bibliotekarskiego oraz 
promowanie czytelnictwa
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