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Zapraszamy do udziału w seminarium: 

"Dostosowanie realizowanych planów pracy szkoły do potrzeb 

wynikających z przepisów szczególnych w zakresie organizacji 

kształcenia uczniów z Ukrainy.  

Zmiany w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora. " 

 

 UWAGA! ZMIANA W KIERUNKACH REALIZACJI POLITYKI 

OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022. 

 

Opis szkolenia. 

W związku z przyjmowaniem nowych uczniów z Ukrainy znaleźliśmy się w 

innej sytuacji niż ta, która była wyznacznikiem do pracy szkoły w roku 

szkolnym 2021/2022.  

Funkcjonowanie szkoły zmienia się, pojawiają się nowe, bardzo trudne 

wyzwania dla dyrektorów i nauczycieli. W pierwszej kolejności do 

pokonania są problemy organizacyjne, potem psychologiczne i 

merytoryczne dotyczące form wsparcia i zajęć edukacyjnych a przed nami 

dostosowanie dokumentów szkolnych tak, by można było w sposób 

przemyślany i skuteczny, czyli przydatny realizować cele szkoły. 

Szczególną uwagę zwrócimy na formy nadzoru pedagogicznego dyrektora 

i zaproponujemy zmiany w planie nadzoru pedagogicznego uwzględniając 

zmiany w kierunkach realizacji polityki oświatowej. 

 

 

 

 



Treści programowe: 

1. Uczeń z Ukrainy w naszej szkole – sytuacja prawna oraz psychologiczna uczniów i 

ich rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Formy pomocy i sposoby ich wdrażania w szkole. 

3. Priorytety w pracy szkoły w związku z wojną w Ukrainie. 

4. Nowe przesłanki do uwzględnienia w pracy szkoły wynikające z przyjmowania 

uczniów z Ukrainy: 

 analiza realizowanych planów pracy pod kątem ich przydatności, w tym 

celowości i realności wobec aktualnych potrzeb. 

5. Propozycja zapisów w realizowanych planach pracy, w tym do działań wychowawczo 

– profilaktycznych w roku szkolnym 2021/2022. 

6. Nowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dyrektora – zmiany w planie 

nadzoru m.in. dotyczące: 

 kontrolowania przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli; 

 wspomagania nauczycieli; 

 obserwacji zajęć edukacyjnych. 

 

Adresaci seminarium: 

Seminarium adresowane jest do dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół. 

Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on- line. 

Termin: 26.04.2022r. godz. 11.00 - 13.30    

Koszt: 320zł 

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. 

 

 


