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ZNIŻKA 10 % PRZY ZAPISIE DO 24 CZERWCA!  

--------------------------------------------------- 

Zapraszamy do udziału w seminarium: 

Planowanie pracy szkoły oraz nadzór pedagogiczny 

dyrektora na rok szkolny 2022/2023 w świetle zmian w 

prawie oświatowym. 

Celem seminarium jest doskonalenie umiejętności planowania pracy szkoły, w tym działań dyrektora w 

ramach nadzoru pedagogicznego. Przedstawimy propozycje czynności dyrektora w obowiązujących 

formach nadzoru wraz z narzędziami (arkuszami kontroli i obserwacji oraz planem wspomagania, planem 

obserwacji). Zaproponujemy praktyczne sposoby wdrażania kierunków realizacji polityki oświatowej 

państwa i tematyki kontrolnej określonej przez MEiN. 

Wykładowca: Grażyna Brodowicz - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu doskonalenia 

zawodowego pracowników szkół i placówek oświatowych; w praktyce zawodowej: nauczyciel, dyrektor 

szkoły, naczelnik wydziału oświaty. 

Treści programowe: 
1. Źródła planowania pracy szkoły: 

 - wytyczenie kierunków, celów i zadań na nowy rok szkolny. 

2. Struktura i zawartość merytoryczna planów pracy szkoły obowiązujących na podstawie przepisów 

prawa – przykłady rozwiązań systemowych.  

3. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023 określone przez MEiN – 

przykłady wdrażania w pracy szkoły. 

4. Tematyka kontrolna MEiN w planowaniu i organizacji pracy szkoły – przygotowanie do kontroli.  

5. Planowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora: 

 przesłanki do uwzględnienia w planie nadzoru; 

 cele nadzoru w na rok szkolny 2022/2023; 

 formy nadzoru wraz z przykładami narzędzi do dokumentowania prowadzonych czynności; 

 plan obserwacji – arkusze obserwacji; 

 wspomaganie nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych szkoły i potrzeb 

szkoleniowych nauczycieli; 

 przykład planu nadzoru.  

6.Wybrane zmiany w prawie oświatowym. 

 

Adresaci seminarium: 

Seminarium adresowane jest do dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół. 

    Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 133, ul. Antoniego Fontany 3, Warszawa. 
Termin: 25.08.2022r. godz. 10.00 - 14.30    

Koszt: 365zł. 
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz zaświadczenie o ukończeniu 

kursu. 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia z określeniem sposobu płatności. 

NAJPÓŹNIEJ 3 DNI PRZED SZKOLENIEM!!! 

 gotówką w dniu szkolenia; 

 przelewem po otrzymaniu faktury na wskazane w niej konto bankowe. 


