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Zapraszamy do udziału w seminarium:
"Weryfikacja szkolnej dokumentacji – jak ograniczyć
dokumentowanie pracy nauczycieli w świetle rekomendacji
MEiN? "

Opis szkolenia.
MEiN przesłało do szkół listę dokumentów niewymaganych przepisami
prawa z oczekiwaniem odbiurokratyzowania pracy nauczycieli.
Wykaz ten powinien posłużyć zweryfikowaniu potrzeby kontynuowania
praktyki nadmiernego generowania dokumentów.
W trakcie seminarium m.in., odpowiemy na pytania: skąd bierze się
biurokracja w szkole? kto i z jakiego powodu stoi za tworzeniem
dokumentów niewymaganych prawem? jakie dokumenty
obowiązują; na podstawie, jakich przepisów? oraz jak stworzyć ich
wykaz?
Odpowiedzi są złożone. Należy pamiętać, że zmiany w formach nadzoru
pedagogicznego wymagają weryfikacji dokumentów, ale też obowiązującą
formą są kontrole i trzeba być do nich przygotowanym.
Dokumenty prowadzone w szkole powinny być zgodne z celem działań,
przydatne i wykorzystywane w szkole.

Korzyści ze szkolenia.
Udział w seminarium pozwoli Państwu dokonać weryfikacji obowiązującej
w szkole dokumentacji, w tym również z zakresu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, z uwzględnieniem zadań i wymagań wobec szkół
wynikających z przepisów prawa.

Treści programowe:
1. Analiza listy dokumentów niewymaganych przepisami prawa w kontekście
dokumentacji konkretnej szkoły.
2. Zmiany w formach nadzoru pedagogicznego i ich skutki w dokumentacji dyrektora i
nauczycieli. Prowadzenie i sposoby dokumentowania działań procesowych.
3. Wykaz dokumentacji wynikającej z przepisów prawa oświatowego.
4. Jak ograniczyć i usprawnić dokumentowanie realizacji obowiązujących zadań i
wymagań wobec szkół, w tym zakresu udzielanej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej?
5. Jak dokumentować działania mające na celu poprawę jakości kształcenia oraz
udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej?
Adresaci seminarium:
Seminarium adresowane jest do dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół.
Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on- line.
Termin: 17.03.2022r. godz. 11.00 - 13.30
Prowadząca: Grażyna Brodowicz - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu doskonalenia
zawodowego pracowników szkół i placówek oświatowych; w praktyce zawodowej: nauczyciel,
dyrektor szkoły, naczelnik wydziału oświaty. Od 2006r. dyrektor Niepublicznej Placówki
Doskonalenia Nauczycieli.
 Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz
zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia NAJPÓŹNIEJ
3 DNI PRZED SZKOLENIEM!!!
 Płatność przelewem po otrzymaniu faktury na wskazane w niej
konto bankowe.

