
Harmonogram udzielania wsparcia 

Nazwa Beneficjenta: EDUCATOR L.B. CENTRUM 
KSZTAŁCENIA, FORMEDICO, LILIANA KALETA          

Nr projektu: RPWP.08.02.00-30-0143/18 

L.p. Grupa / poziom językowy / 
zakres godzinowy  

Nazwa 
działania/wsparcia 

udzielanego 
uczestnikowi  

Data, w którym odbywa się 
działanie/wsparcie  

Godziny  od … do …, w których 
odbywa się działanie/wsparcie  

Adres odbywania 
działania/wsparcia  

(w tym nr sali)  

1. Grupa II Kalisz  
– poziom A1 / 120 h 

Przeprowadzenie kursu – 
język 

angielski 

04.12.2019 - spotk.org.;  
od 11.12.2019 do 10.03.2020  

(każda środa)  

16.30 - 18.15 
(w tym 15 min. przerwy) 

Forma hybrydowa 
– zajęcia zdalne / 

zajęcia stacjonarne: 
Fundacja Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25, 

62-800 Kalisz, 
sala seminaryjna 

II piętro 

od 11.03.2020 do 30.06.2020 
PRZERWA ZWIĄZANA  
Z KORONAWIRUSEM             

od 01.07.2020 r. (każda środa)       
WZNOWIENIE ZAJĘĆ 

STACJONARNIE 

od 15.07 do 28.07.2020 r.  
- przerwa w zajęciach  

- urlop lektora        

      od 29.07.2020 do 18.11.2020 
 

15.45 – 18.15 
(w tym 15 min. przerwy) 

Od 25.11.2020  
                 

16.30 - 18.15 
(w tym 15 min. przerwy) 

od 23.12.2020 do 06.01.2021  
- przerwa świąteczna w zajęciach 

Zmiana terminów zajęć: 
z 21.04.2021 r. na 23.04.2021 r. 

i z 28.04.2021 r. na 30.04.2021 r. 

 
 
 
 

Od 5.05.2021 
16:30-19:00 (w tym 15 minut 

przerwy) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zakończenie zajęć: 26.05.2021 r.  



2. Grupa I Kalisz 
– poziom A1 / 180h 

Przeprowadzenie kursu – 
język 

angielski 

od 07.01.2020 do 10.03.2020 
(każdy wtorek) 

17.45 - 19.15         
 

 zmiana godziny od 
wznowienia zajęć 

stacjonarnie:   
 18.00-21.15 

(w tym 15 min. przerwy)  
 
 

od 22.09.2020 zmiana godzin: 
18.00-20.30 wtorki 

(w tym 15 min. przerwy) 
 
 

Od 21.01.2021 czwartki 18.00-
20.30 

(w tym 15 min. przerwy) 

Forma hybrydowa 
– zajęcia zdalne / 

zajęcia stacjonarne: 
Fundacja Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości, 
ul. Częstochowska 25, 

62-800 Kalisz, 
sala seminaryjna 

II piętro 

od 11.03.2020 do 03.08.2020 
PRZERWA ZWIĄZANA  
Z KORONAWIRUSEM                          

od 04.08.2020 r. (każdy wtorek)  
  WZNOWIENIE ZAJĘĆ 

STACJONARNIE 

  od 15.07 do 28.07.2020 r. - 
przerwa w zajęciach  

- urlop lektora   
 

29.12.2020 – przerwa świąteczna 
w zajęciach 

 

Od 21.01.2021 – zajęcia 
dodatkowo w czwartki  

 

 
Zakończenie zajęć: 06.05.2021 r. 

 
 
 
 

 

 


