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ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
„Zamknięcie roku szkolnego – obowiązki
Dyrektora i Rady Pedagogicznej”
8 czerwca 2016 r. godz. 900 – 1400

ul. Nowomiejska 25 Włocławek
Szanowni Dyrektorzy,
zbliża się koniec roku szkolnego, a koniec roku to czas podsumowań.
W związku z tym, zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, przewodniczących
zespołów na spotkanie przygotowujące do zamknięcia roku szkolnego.
Naszym celem jest przygotowanie Państwa do podsumowania bieżącego roku szkolnego
tak, aby nie tworzyć zbędnej dokumentacji, a zapewnić efektywność tego działania
w zgodzie z prawem oświatowym.
Dyrektor na mocy §26 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego,
przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru, a forma tego działania jest dowolna.
Podpowiemy, jak to zrobić skutecznie, nie tracąc na to wiele czasu!
Wprowadzona do UoSO w bieżącym roku szkolnym kompetencja stanowiąca rady
pedagogicznej zobowiązuje ją do podjęcia uchwały w sprawie wykorzystania wyników
nadzoru w pracy szkoły, w związku z czym przedstawimy sposoby realizacji tego zadania
w praktyce i podamy przykładowe wzory uchwał.
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Ponadto 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.

Zamiast wielkiej ilości dokumentów, często zbędnych, stawiamy na:
 spójność działań dyrektora związanych z nadzorem pedagogicznym
i monitorowaniem działań szkoły oraz dokumentów wynikających z tych działań,
 rzetelność podsumowań poszczególnych nauczycieli i jednostek szkoły,
 zasadność wniosków wynikających z rzeczywistej analizy zebranych przez
nauczycieli i dyrektora danych, będących ich podstawą oraz
poprawność merytoryczna ich formułowania
 adekwatność rekomendacji do wyciągniętych wniosków.
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz możliwość konsultacji po szkoleniu.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.

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: 250 zł
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl
do dnia 02.06.2016 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU
we Włocławku, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, tel. 54 232 63 07, 732 668 987.

