
 
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO  
– ZADANIEM DYREKTORA I NAUCZYCIELI. 

 

6 czerwca 2017 r. godz. 930  – 1430  

ul. Nowomiejska 25 Włocławek 
 

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów. 

W czasie szkolenia: 

 Przeanalizujemy wszystkie aspekty związane z podsumowaniem roku szkolnego przez nauczycieli 

i dyrektora. 

 Zaplanujemy spotkanie rady pedagogicznej, która aktywnie ten rok podsumuje. 

 Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości związane z zakończeniem roku szkolnego w kontekście przekształceń 

szkół, włączaniem jednych szkół w struktury innych itp.. 

 Przygotujemy się na zmiany, związane z wejściem w życie ustawy Prawo oświatowe i nowych 

rozporządzeń, 

 Dokonamy poprawnej analizy wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru 

pedagogicznego, 

 Zweryfikujemy dotychczasowe działania w zakresie nadzoru pedagogicznego – ich celowość, 

poprawność, zasadność i skuteczność w kontekście wniosków. 

 Przygotujemy listę oczekiwań wobec nauczycieli – liderów zespołów, związaną z podsumowaniem ich 

pracy w ciągu roku. 
 

Na spotkaniu przedstawimy: 

 zgodne z prawem przykładowe prezentacje wyników i wniosków z nadzoru, 

 przykładowe podsumowanie ewaluacji wewnętrznej wraz z wnioskami i rekomendacjami, 

 sposoby konstruowania wniosków i wynikających z nich rekomendacji, 

 uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego wraz 

ze sposobami wykorzystania tych wniosków, 

 listę postulatów do tworzenia w sierpniu nowego planu pracy szkoły, 

 inne, wynikające z indywidualnych potrzeb 
 

PROWADZĄCY SZKOLENIE: 

Jarosław Durszewicz – edukator, trener, nauczyciel akademicki, doświadczony dyrektor szkoły z 15-letnim stażem. 

Prowadził szkołę podstawową w zespole z przedszkolem oraz zespół szkół ogólnokształcących – liceum i gimnazjum. 

Autor eksperymentu pedagogicznego realizowanego we współpracy z dwoma jednostkami naukowymi. W okresie 

sześciu 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. Ekspert i trener w projekcie systemowym Przywództwo i zarządzanie w edukacji, współautor programów 

szkoleniowych dla dyrektorów szkół i innych publikacji, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych w zakresie 

zarządzania oświatą, dyrektor niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli. W zakresie zmian w prawie 

oświatowym współpracuje między innymi z Instytutem Finansowania Samorządów we Wrocławiu i Gdańskim 

Wydawnictwem Oświatowym.        

 

KOSZT SZKOLENIA: 180 zł 
 

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do dnia 01.06.2017 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia 

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

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 
 

 

 

…ŹRÓDŁEM INSPIRACJI 

 


