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WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII  OOŚŚRROODDEEKK  DDOOSSKKOONNAALLEENNIIAA  NNAAUUCCZZYYCCIIEELLII  WW  SSIIEERRAADDZZUU  ZZAAPPRRAASSZZAA  DDUU  UUDDZZIIAAŁŁUU  WW  BBEEZZPPŁŁAATTNNYYCCHH  SSZZKKOOLLEENNIIAACCHH    

WW  RRAAMMAACCHH  GGRRAANNTTÓÓWW  ŁŁÓÓDDZZKKIIEEGGOO  KKUURRAATTOORRAA  OOŚŚWWIIAATTYY    

RADY PEDAGOGICZNE 

TYTUŁ SZKOLENIA ADRESAT 

ILOŚĆ 

GODZIN 
TERMINY SZKOLEŃ 

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r.  
i ich konsekwencje w organizacji pracy 
szkoły/placówki oświatowej 

rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, 
placówek 

8 godzin  wg ustaleń ze szkołą  

Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z 
uczniem i rodzicem 

rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, 
placówek 

8 godzin wg ustaleń ze szkołą 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, 

placówek 
8 godzin wg ustaleń ze szkołą 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie rady pedagogiczne szkół 8 godzin wg ustaleń ze szkołą 

Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego 
oceniania osiągnięć i zachowania uczniów 

rady pedagogiczne szkół 6 godzin wg ustaleń ze szkołą 

 

 

 

 

 



KURSY DOSKONALĄCE 

TYTUŁ SZKOLENIA ADRESAT 

ILOŚĆ 

GODZIN 

TERMINY SZKOLEŃ 

Planowanie pracy nauczyciela w świetle 
przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego 
kończącego szkołę podstawową 

nauczyciele w szkołach podstawowych 
(w pierwszej kolejności nauczyciele 

matematyki, przyrody) 
18 godzin  

10 października 2018   godz.12.00-17.00  
17 października 2018   godz.12.00-17.00  
23 października 2018   godz.12.00-17.00 

Przeciwdziałanie agresji w szkole 
nauczyciele szkół, przedszkoli (w pierwszej 

kolejności nauczyciele szkół) 
18 godzin  

18 października 2018   godz.13.00-18.15 
29 października 2018   godz.13.30-18.00 
08 listopada 2018         godz.13.30-17.15 

Tworzenie szkolnego programu wychowawczo - 
profilaktycznego i planowanie pracy wychowawcy 

nauczyciele szkół, (w pierwszej kolejności 
pedagodzy, psycholodzy szkolni) 

18 godzin 
17 września 2018          godz.12.00-17.00  
19 września 2018          godz.12.00-17.00  
25 września 2018          godz.12.00-17.00 

Doradztwo zawodowe w nowej strukturze oświatowej dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół 
10 godzin 04 października 2018   godz.11.00-14.45  

05 października 2018   godz.11.00-14.45 

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów 
prawa 

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, 
placówek 

10 godzin 
01 października 2018   godz.11.00-14.45  
03 października 2018   godz.11.00-14.45 

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r. i ich 
konsekwencje w organizacji pracy szkoły/placówki 
oświatowej 

dyrektorzy wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, 
placówek 

10 godzin 
08 października 2018   godz.11.00-14.45  
22 października 2018   godz.11.00-14.45 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dyrektorzy wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, 

placówek 
10 godzin 

09 października 2018   godz.13.30-17.15  
25 października 2018   godz.13.30-17.15 

Uprawnienia rodziców w świetle prawa oświatowego 
dyrektorzy wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, 

placówek 
10 godzin 

16 października 2018   godz.10.00-13.45  
24 października 2018   godz.10.00-13.45  

 

 Termin nadsyłania zgłoszeń – 07 września 2018 r. (formularz poniżej); 

 Osoby zakwalifikowane do udziału w kursach zostaną poinformowane e-mailem  13 września br. 
 W przypadku szkolenia rady pedagogicznej, kierownik danej formy skontaktuje się  ze szkołą w celu potwierdzenia terminu 

 

 


