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RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Rola dyrektora w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów 
KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Kształtowanie kompetencji kluczowych w świetle podstawy programowej 

 Umiejętności nauczyciela w kształtowaniu kompetencji kluczowych 

 Działania dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego – obserwacja lek-
cji pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych 

 Kryteria ocena pracy nauczyciela kształtującego kompetencje kluczowe 
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 70 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Kurs doskonalący 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy 

TYTUŁ: Jak prowadzić procesy rozwojowe, by przyniosły trwałą zmianę  
jakościową w szkole?  

KOMPETENCJE: DDYYDDAAKKTTYYCCZZNNOO  --  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Cechy uczącej się organizacji – pięć dyscyplin Senge 

 Turkusowe organizacje – koncepcja Frederica LaLoux 

 Diagnoza potrzeb rozwojowych w organizacji – metody diagnozy 

 Planowanie rozwoju – zmiany jakościowej 
 Rola dyrektora i nauczyciela na poszczególnych etapach procesu rozwojowego 

 Motywowanie nauczycieli do podejmowania innowacyjnych działań  
 

Liczba godzin: 10  Prowadzący: Jadwiga Wysocka 
Koszt: 70 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Warsztaty metodyczne 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół 

TYTUŁ: Tworzenie wewnątrzszkolnego prawa oświatowego przez organy 
szkoły szansą na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Partycypacyjny model  tworzenia  wewnątrzszkolnego prawa 

 Organizacja pracy szkoły w oparciu o funkcjonalne prawo wewnątrzszkolne 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Dyrektorzy szkół 

TYTUŁ: Media a placówka oświatowa – zasady i formy współpracy 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Prawo prasowe, prawo o dostępie do informacji publicznej 



 2 

 Tworzenie procedur kontaktu z mediami w przypadku sytuacji kryzysowych  

 Praktyka kontaktu z przedstawicielami mediów 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Janusz Jasiński, Olgierd Neyman 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Dyrektorzy placówek oświatowych 

TYTUŁ: Metody coachingu w pracy dyrektora szkoły/przedszkola 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Wybrane metody coachingu w zarządzaniu placówką oświatową 

 Doskonalenie jakości pracy szkoły/przedszkola  z wykorzystaniem metod 
coachingu. Zespołowe zaangażowanie w pracę nad planowaniem i realizacją 
działań 

 
Liczba godzin: 6  Prowadzący: Dorota Wiśniewska 

Koszt: forma bezpłatna  Realizacja: Sieradz/Wieluń 
 

RODZAJ FORMY: Seminarium  
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek 

TYTUŁ: Zadania dyrektora w zakresie oceny pracy nauczyciela zgodnie  
z nowym prawem oświatowym 

KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
  

TREŚCI:  Podstawy prawne oceniania pracy nauczycieli, proponowane zmiany 

 Szczegółowe kryteria na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – 
analiza proponowanych zmian 

 Przykłady szczegółowych kryteriów – propozycje  zapisów 

 Propozycje  szkolnych procedur 
 

Liczba godzin: 5  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek, nauczyciele 

TYTUŁ: Rola i stosowanie prawa w praktyce szkolnej 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOOEERRYYCCZZNNEE  

  

TREŚCI:  Prawo oświatowe obowiązujące od września 2017 r. 

 Aktualizacja dokumentów szkoły zgodnie z wymaganiami obowiązującego 
prawa. Prawo oświatowe w codziennej pracy dyrektora 

 Monitorowanie podstawy programowej ważnym zadaniem nadzoru pedagogicznego 

 Przygotowanie nauczycieli do pracy nad zmianami w statucie szkoły 
 

Liczba godzin: 4  Prowadzący: Grażyna Raźniewska 
Koszt: 50 PLN  Realizacja: Sieradz/Wieluń 

 

RODZAJ FORMY: Seminarium 
ADRESAT: Zainteresowani dyrektorzy 

TYTUŁ: Ocena pracy, a awans zawodowy nauczyciela 
KOMPETENCJE: MMEERRYYTTOORRYYCCZZNNEE  
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TREŚCI:  Wymagania przepisów prawa oświatowego 

 Wzmocnienie warunków rozwoju zawodowego nauczycieli 

 Kryteria służące ocenie pracy nauczyciela 
 

Liczba godzin: 6  Prowadzący: Zenon Kołodziej 
Koszt: 70 PLN  Realizacja: Sieradz 

 


