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Zapraszamy do udziału w seminarium:

Podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2021/2022.
Informacje dyrektora o realizacji planu nadzoru
pedagogicznego oraz działalności szkoły.

Opis szkolenia.
W trakcie seminarium zaproponujemy sprawny i efektywny sposób
dokonania analizy i oceny pracy szkoły za mijający rok szkolny, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz rekomendacjami dotyczącymi
dokumentowania prowadzonych działań. Przedstawimy propozycje
organizacyjne i merytoryczne do przeprowadzenia zebrania rady
pedagogicznej po zakończeniu zajęć dydaktycznych wraz z wzorami
materiałów pomocniczych. Uwzględniając zmiany w nadzorze
pedagogicznym zaproponujemy materiał do przygotowania informacji o
jego wynikach i wnioskach z propozycją rekomendacji,

Treści programowe:
1.

Podstawy prawne dotyczące organizacji oraz zakresu treści zebrania rady

pedagogicznej po zakończeniu zajęć dydaktycznych i wynikające z nich obowiązki
dyrektora.
2. Planowanie przebiegu zebrania w powiązaniu z jego celami – niezbędne materiały
pomocnicze w świetle rekomendacji „odbiurokratyzowania” szkoły ( pismo MEiN):
 ustalenie porządku zebrania.

3. Ocena stopnia realizacji planów pracy oraz działań wychowawczo – profilaktycznych
– sposoby, analiza i wnioskowanie.
4. Ocena efektywności udzielanej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej na
poziomie indywidualnym i ogólnoszkolnym (uwzględnienie pomocy udzielanej
uczniom z Ukrainy).
5. Informacje dyrektora o realizacji planu nadzoru pedagogicznego – wyniki i wnioski
- rekomendacje na następny rok.
6. Uchwalenie sposobu wykorzystania wyników wewnętrznego nadzoru pedagogicznego
w celu doskonalenia pracy szkoły – projektowanie uchwały rady pedagogicznej.
Adresaci seminarium:
Seminarium adresowane jest do dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół.
Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on- line.
Termin: 02.06.2022r. godz. 11.00 - 13.30
Koszt: 330zł
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.

