
 
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

NIEZBĘDNIK NAUCZYCIELA – CZYLI CO NAUCZYCIEL 
MOŻE, CO MUSI, A CO POWINIEN? 

 

24 sierpnia 2016 r. godz. 930  – 1500  

ul. Nowomiejska 25 Włocławek 
 

 

 
Zapraszamy na spotkanie, które pozwoli Państwu profesjonalnie rozpocząć rok szkolny, z pewnością,  
że wszystko zostało przygotowane jak należy. Szkolenie pozwoli na rozwianie wszelkich wątpliwości 
związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i rzetelnym przygotowaniem tego roku. Otrzymacie 
Państwo wzory podstawowych dokumentów, wyjaśnicie rodzące się wątpliwości.  

 
 

Prowadzący zajęcia 

 

Jarosław Durszewicz – edukator, trener, przez sześć lat starszy specjalista do spraw szkoleń 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert w zakresie zarządzania oświatą, członek zespołu projektującego 
zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek. Dyrektor 
Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Grudziądzu. Prowadzi szkolenia wizytatorów do 
spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu Program 
wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Posiada 15-letnie 
doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w zespole z przedszkolem oraz zespołu 
szkół ogólnokształcących – liceum i gimnazjum. Autor eksperymentu pedagogicznego, ekspert i trener 
w projekcie systemowym Przywództwo i zarządzanie w edukacji. Autor licznych publikacji nt. ewaluacji 
oraz procesów uczenia się. Współautor poradnika dla dyrektorów szkół i placówek „Różne drogi 
ewaluacji”, red. A. Borek i E. Kowalczyk-Rumak, Wydawnictwo Ery Ewaluacji, Warszawa 2015. 

 
 

KOSZT SZKOLENIA: 150 zł  

 

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl  
do dnia 18.08.2016 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU 

we Włocławku, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07, 732 668 987. 

 

Zapewniamy materiały w formie elektronicznej i papierowej. 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Nowomiejska 25, www.odn.ckziu.wloclawek.pl 

tel. 54 232 63 07, 732 668 987   e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl 

 

 

 



Nauczyciel a prawo oświatowe 

 Zmiany w ustawie o systemie oświaty, 
 Zmiany w nadzorze pedagogicznym – ewaluacja związana z kierunkami polityki oświatowej 

państwa, 
 Zmiany w SIO – inne daty przekazywania danych, 
 Nowelizacja przepisów o kwalifikacjach, 
 Zmiana w sklepikach szkolnych – wracają drożdżówki, 
 Omówienie zmian w Karcie Nauczyciela: 

 co zamiast godzin karcianych – jak rozliczać etat nauczyciela, 
 zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym, 

 Inne zmiany w aktach prawa oświatowego, 
 

Nauczyciel naucza 
 Podstawa programowa – czy wiem czego uczę? 
 Ramowe plany nauczania,  
 Program nauczania,  
 Czy potrzebny mi plan wynikowy? 

 

Nauczyciel ocenia  
 Ocenianie uczniów – podstawy prawne,  
 Ocenianie uczniów – jak tego nie robić? 
 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych,  
 Ocenianie zachowania,  
 Ocenianie a ewaluacja organizacji procesu uczenia się uczniów,  

Nauczyciel wychowuje 

 Zadania wychowawcze każdego nauczyciela,  
 Program wychowawczy  
 Rola i zadania wychowawcy klasy,  
 Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna nauczyciela,  
 Teczka wychowawcy – co to jest i co musi zawierać? 

Nauczyciel prowadzi dokumentację 

 Podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji, dokonywania korekty itp.  
 Dziennik lekcyjny,  
 Dziennik elektroniczny,  
 Dziennik zajęć np. koło zainteresowań, zajęć specjalistycznych,  
 Protokoły zebrań, narad, spotkań,  
 Notatki służbowe i inne 

Awans zawodowy nauczyciela – plan to nie wszystko 

Inne zadania  

 Udział w zebraniach rady pedagogicznej,  
 Udział  pracach zespołów nauczycielskich,  
 Wycieczki szkolne,  
 Eksperymenty i innowacje – co to jest i jak je wdrażać,  
 Doskonalenia zawodowe nauczycieli – przywilej czy obowiązek,  

Na szkoleniu odpowiemy na Państwa pytania, rodzące się w jego trakcie. Ekspert będzie  
do Państwa dyspozycji jeszcze tydzień po szkoleniu poprzez kontakt elektroniczny.  


