Nr formy: 2
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Opracowanie planu rozwoju zawodowego
nauczyciela”
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół rozpoczynający staż na kolejny stopień
awansu zawodowego
Zakres tematyczny:
- Wymagania stawiane nauczycielom wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli.
- Ogólny schemat planu rozwoju zawodowego.
- Etapy pracy nad przygotowaniem własnego planu rozwoju zawodowego.
- Konstruowanie własnego opracowania.
- Zasady wprowadzania zmian w planie rozwoju zawodowego nauczyciela.
Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych,
wpisana na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 6
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 września 2020 roku, godz. 1400, Zespół Szkół - Centrum
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46,
a.lipska@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 3
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty”
Adresaci: nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole i ubiegający się o stopień
nauczyciela kontraktowego
Zakres tematyczny:
 Podstawa prawna awansu zawodowego.
 Konstruowanie Planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie
awansu zawodowego
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 15
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 14-30 września 2020 roku, zajęcia on-line na platformie
Moodle WODN w Skierniewicach, e.masny@wodnskierniewice.eu

Nr formy: 4
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Awans nauczyciela – zadania dyrektora”
Adresaci: dyrektorzy szkół, którzy objęli stanowisko w latach szkolnych 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
Zakres tematyczny:
 Podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli.
 Zadania i obowiązki dyrektora.
Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych ds. awansu
zawodowego
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 5
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 września 2020 roku, zajęcia on-line na platformie
Moodle WODN w Skierniewicach, e.masny@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 5
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Opiekun stażu – zadania i obowiązki”
Adresaci: opiekunowie stażu, nauczyciele zainteresowani powyższą tematyką
Zakres tematyczny:
 Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.
 Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa.
 Obowiązki opiekuna stażu.
 Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania
pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Anna Stefaniak
Liczba godzin: 30
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 września 2020 roku – 16 listopada 2020 roku, zajęcia online na platformie Moodle WODN w Skierniewicach, a.stefaniak@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 6
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Akademia Młodego Nauczyciela. Stażysta i jego awans”
Adresaci: nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole i ubiegający się o stopień
nauczyciela kontraktowego
Zakres tematyczny:
 Obudowa prawna dotycząca awansu zawodowego nauczyciela stażysty.
 Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego – działania podejmowane podczas
stażu.
 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego.
 Elektroniczne konsultacje w zakresie awansu zawodowego.

Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie
awansu zawodowego
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 5-23 października 2020 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, e.masny@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 7
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego”
Adresaci: nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
Zakres tematyczny:
 Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczycieli.
 Przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji egzaminacyjnej.
 Realizacja stażu i przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego.
 Elektroniczne konsultacje w zakresie awansu zawodowego.
Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie
awansu zawodowego
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 9-20 listopada 2020 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na platformie
Moodle WODN w Skierniewicach, e.masny@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 8
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień nauczyciela
kontraktowego”
Adresaci: nauczyciele stażyści, starający się uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego
Zakres tematyczny:
- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu zawodowego
nauczycieli.
- Analiza wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.
- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.
- Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postępowania.
- Przebieg postępowania o nadanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego.
Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych,
wpisana na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 5
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 listopada 2020 roku, godz.1430, Zespół Szkół - Centrum
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46,
a.lipska@wodnskierniewice.eu

Nr formy: 9
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego”
Adresaci: nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Zakres tematyczny:
 Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli.
 Ocena dorobku zawodowego.
 Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 Konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania nauczyciela do postępowania
kwalifikacyjnego.
Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie
awansu zawodowego
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 1-11 grudnia 2020 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, e.masny@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 10
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień nauczyciela
mianowanego”
Adresaci: nauczyciele kontraktowi, starający się uzyskać stopień nauczyciela
mianowanego
Zakres tematyczny:
- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu zawodowego
nauczycieli.
- Analiza wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.
- Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postępowania.
- Przebieg postępowania o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych,
wpisana na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy doradca
metodyczny
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 5
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 grudnia 2020 roku, godz.1430, Zespół Szkół - Centrum
Edukacji
Zawodowej
i
Ustawicznej
w
Rawie
Mazowieckiej,
ul. Zwolińskiego 46, a.lipska@wodnskierniewice.eu

Nr formy: 11
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień nauczyciela
dyplomowanego”
Adresaci: nauczyciele mianowani, starający się uzyskać stopień nauczyciela
dyplomowanego
Zakres tematyczny:
- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu zawodowego
nauczycieli.
- Analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji.
- Dokumentacja do wniosku o wszczęcie postępowania.
- Przebieg postępowania o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.
Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych,
wpisana na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 5
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 stycznia 2021 roku, godz.1430, Zespół Szkół - Centrum
Edukacji
Zawodowej
i
Ustawicznej
w
Rawie
Mazowieckiej,
ul. Zwolińskiego 46, a.lipska@wodnskierniewice.eu

Nr formy: 12
Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Procedura awansu zawodowego”
Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oraz zainteresowani nauczyciele
Zakres tematyczny:
 Podstawa prawna awansu zawodowego.
 Procedury realizacji stażu.
 Opracowanie dokumentacji stażowej.
 Postępowanie kwalifikacyjne.
Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant
ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie
awansu zawodowego
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 3
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin: 15 stycznia 2021 roku, godz. 1000, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
II termin: 15 lutego 2021 roku, godz. 1000, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
III termin: 18 marca 2021 roku, godz. 1000, WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D,
e.masny@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 13
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Od nauczyciela kontraktowego do mianowanego”
Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
Zakres tematyczny:
 Podstawa prawna awansu zawodowego.
 Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie
awansu zawodowego
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 lutego 2021 roku, godz. 1500, WODN w Skierniewicach,
ul. Batorego 64D, e.masny@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 14
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Obserwacja w praktyce dyrektora szkoły”
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Zakres tematyczny:
 Obserwacja zajęć w prawie oświatowym.
 Rodzaje obserwacji.
 Arkusze obserwacji.
 Jak to robią najlepsi nauczyciele? Na co zwrócić uwagę w czasie obserwacji?
Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania
pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Anna Stefaniak, nauczyciele - doradcy metodyczni

Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 3-31 marca 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na platformie
Moodle WODN w Skierniewicach, a.stefaniak@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 15
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego”
Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Zakres tematyczny:
 Podstawa prawna awansu zawodowego.
 Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego.
Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie
awansu zawodowego
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 marca 2021 roku, godz. 1500, WODN w Skierniewicach,
ul. Batorego 64D, e.masny@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 16
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Prawo oświatowe w praktyce nauczyciela stażysty i kontraktowego”
Adresaci: nauczyciele stażyści, kontraktowi
Zakres tematyczny:
 Podstawowe akty prawne obowiązujące w oświacie.
 Prawo wewnątrzszkolne.
 Poradnik nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego.
Kierownik formy: Anna Stefaniak – nauczyciel konsultant ds. organizacji i programowania
pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Anna Stefaniak
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 kwietnia 2021 roku – 12 maja 2021 roku, godz. 1500,
zajęcia
on-line
na
platformie
Moodle
WODN
w
Skierniewicach,
a.stefaniak@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 17
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Awans nauczyciela stażysty”
Adresaci: nauczyciele ubiegający rozpoczynający pracę w szkole i ubiegający się
o stopień nauczyciela kontraktowego
Zakres tematyczny:
 Podstawa prawna awansu zawodowego.
 Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego.
Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie
awansu zawodowego

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 12 kwietnia 2021 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, e.masny@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 18
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Opracowanie i wdrożenie programu lub innowacji”
Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Zakres tematyczny:
 Zasady opracowania i wdrażania programów działań edukacyjnych, w tym innowacji
pedagogicznych.
 Ewaluacja działań edukacyjnych.
 Przykłady dobrych praktyk.
Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
Liczba godzin: 15
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 kwietnia 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, e.masny@wodnskierniewice.eu
Nr formy: 97 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Praktyczne aspekty organizacji pracy oraz zadania Dyrektora Szkoły po 1 września
2020 roku”
Adresaci: dyrektorzy szkół
Zakres tematyczny:
 Praktyka funkcjonowania szkół/placówek w obliczu COVID-19.
 Odpowiedzialność w związku z sytuacjami mającymi związek z COVID-19.
 Aktualne przepisy prawa oświatowego po 01.09.2020 r. w praktyce.
 Przydział zadań i czynności dodatkowych w szkołach/placówkach w związku ze
zmieniającymi się warunkami pracy w trakcie roku szkolnego z powodu np. COVID-19.
 Delegowanie odpowiedzialności i zadań pracownikom szkoły: nauczycielom,
pracownikom niepedagogicznym z tytułu wdrażanych procedur związanych z COVID-19.
 Odpowiedzialność prawna dyrektora/nauczyciela/pracowników placówki za naruszenie
procedur lub brak nadzoru nad przestrzeganiem procedur przez uczniów i pracowników
Placówki.
Kierownik formy: Mariola Oporska – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej WODN
Skierniewicach
Osoby prowadzące: Mariola Oporska
Liczba godzin: 10
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 12-19 października 2020 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, Platforma MS Teams WODN w Skierniewicach,
m.oporska@wodnskiernie.nazwa.pl

Nr formy: 98 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczna e-learning na platformie Moodle
„Statut szkoły w świetle aktualnych zmian”
Adresaci: dyrektorzy szkół
Zakres tematyczny:
 Jak powinien być zbudowany statut, w jaki sposób wprowadzać zmiany do statutu, jakie
dokumenty mają wpływ na jego kształt.
 Zmieniające się przepisy prawa mające wpływ na zmiany w statucie, które należy
sukcesywnie do dokumentu wprowadzać.
 Dokonywanie nowelizacji statutu zgodnie z technikami tworzenia prawa.
Kierownik formy: Mariola Oporska – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej WODN
Skierniewicach
Osoby prowadzące: Mariola Oporska
Liczba godzin: 5
Koszt: 10 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 15-22 października 2020 roku, godz. 1500, zajęcia on-line
na platformie Moodle WODN w Skierniewicach, Platforma MS Teams WODN
w Skierniewicach, m.oporska@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 99 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Przywództwo edukacyjne w szkole”
Adresaci: dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne wszystkich typów szkół
Zakres tematyczny:
 Zarządzanie a przywództwo.
 Wartości przywództwa edukacyjnego.
 Kompetencje przywództwa edukacyjnego.
Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii WODN
w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Dorota Klucznik
Liczba godzin: 30
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 16 listopada 2020 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, d.klucznik@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 100 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Konsultacje zbiorowe „Awans zawodowy nauczyciela geografii”
Adresaci: nauczyciele geografii wszystkich typów szkół i placówek oraz osoby
zainteresowane tematem
Zakres tematyczny:
 Podstawa prawna.
 Zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2019.
 Obowiązki opiekuna stażu.
 Obowiązki nauczyciela stażysty.
 Obowiązki nauczyciela kontraktowego.
 Obowiązki nauczyciela mianowanego.
 Obowiązki dyrektora.

 Sprawozdanie nauczyciela.
 Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela.
Kierownik formy: Dorota Klucznik – nauczyciel-doradca metodyczny geografii WODN
w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Dorota Klucznik
Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 1-30 grudzień 2020 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, d.klucznik@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 101 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Interpretacja zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogiczne w kontekście
organizacji pracy szkoły”
Adresaci: dyrektorzy szkół
Zakres tematyczny:
 Sposoby postępowania z zaleceniami i informacjami zawartymi w opiniach, orzeczeniach
i zaświadczeniach wydawanych przez poradnie.
 Katalog przykładowych, najczęściej stosowanych zaleceń.
 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 Organizacja zajęć specjalistycznych dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Tworzenie dokumentacji z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Kierownik formy: Mariola Oporska – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej WODN
Skierniewicach
Osoby prowadzące: Mariola Oporska
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 8-22 stycznia 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, Platforma MS Teams WODN
w Skierniewicach, m.oporska@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 102 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania dyrektora
szkoły/placówki”
Adresaci: dyrektorzy szkół
Zakres tematyczny:
 Regulacje prawne związane z uczęszczaniem do szkół uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
 podział obowiązków wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami między wychowawcę,
pedagoga, psychologa i dyrektora.
 Realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwestii organizowania zajęć
dydaktycznych i wyrównawczych, a także korekcyjnych i kompensacyjnych.
 Ocena postępów edukacyjnych oraz emocjonalnych uczniów z SPE.
Kierownik formy: Mariola Oporska – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej WODN
Skierniewicach
Osoby prowadzące: Mariola Oporska

Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 lutego 2021 roku – 15 marca 2021 roku, godz. 1500, zajęcia
on-line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach, Platforma MS Teams WODN
w Skierniewicach, m.oporska@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 103 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Zmiany w prawie oświatowym od września 2020 roku. Planowanie nadzoru
pedagogicznego”
Adresaci: dyrektorzy szkół
Zakres tematyczny:
 Zmiany w przepisach prawnych mających wpływ na planowanie i realizowanie nadzoru
pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 Propozycja dokumentów planistycznych związanych z nadzorem pedagogicznym
dyrektora (plan nadzoru pedagogicznego, zasady przeprowadzania obserwacji przez
dyrektora, sposoby dokumentowania czynności dyrektora).
Kierownik formy: Mariola Oporska – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej WODN
Skierniewicach
Osoby prowadzące: Mariola Oporska
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 4-18 marca 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, Platforma MS Teams WODN
w Skierniewicach, m.oporska@wodnskiernie.nazwa.pl
Nr formy: 104 NOWOŚĆ
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle
„Lider czy menedżer? – rola dyrektora w kierowaniu ludźmi”
Adresaci: dyrektorzy szkół
Zakres tematyczny:
 Horyzont przywódcy – czyli wizja, strategia, cele i wartości.
 Cechy najskuteczniejszych przywódców, czyli co tworzy lidera?
 Liderzy zmian– rola, zadania i zasady funkcjonowania.
Kierownik formy: Mariola Oporska – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej WODN
Skierniewicach
Osoby prowadzące: Mariola Oporska
Liczba godzin: 10
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 8-22 kwietnia 2021 roku, godz. 1500, zajęcia on-line na
platformie Moodle WODN w Skierniewicach, m.oporska@wodnskiernie.nazwa.pl

