
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE,  

AWANS ZAWODOWY 
 

Nr formy: 2 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Nowe regulacje prawne dotyczące 

awansu zawodowego nauczyciela stażysty” 

Adresaci: Nauczyciele stażyści 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: 10 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 września 2019 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
 

Nr formy: 3 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Nauczyciel stażysta - nowe regulacje prawne”  
Adresaci: Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela 

kontraktowego  

Zakres tematyczny:   

- Obudowa prawna dotyczących awansu zawodowego nauczyciela stażysty. 

- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. 

- Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego. 

- Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego. 

- Elektroniczne i indywidualne konsultacje indywidualne 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, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego  

Liczba godzin:  20 

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  12 września 2019 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 



Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

Nr formy: 4 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle 

„Opiekun stażu – nowe zadania” 

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: 17 września 2019 roku – 12 listopada 2019 

roku, godz. 15
00

, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 5 

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Ocena pracy i awans zawodowy 

nauczyciela w roku szkolnym 2019/2020” 

Adresaci:  Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Zmiany dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli wynikające 

z nowelizacji prawa oświatowego - zadania dyrektora szkoły. 

- Tryb dokonywania oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 

- Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli - sposoby dokumentowania 

 arkusze obserwacji  

 arkusze samooceny 

 arkusze kontroli 

- Analiza stopnia realizacji obowiązków nauczyciela.  

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel - konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów 

humanistycznych,  Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 5 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 26 września 2019 roku, godz. 14
00

,
  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 



Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
 

Nr formy: 6 

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. 

- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 

dyplomowanego. 

Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant  ds.  przedmiotów 

humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych 

w zakresie awansu zawodowego  

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz - nauczyciel  biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 20   

Koszt:  30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 października 2019 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D    

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

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 i indywidualne konsultacje indywidualne 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, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii, 

ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 października 2019 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D  



Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
 

 

 

Nr formy: 8 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Opracowanie studium 

przypadku” 

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół odbywający staż na stopień 

nauczyciela dyplomowanego rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 

września 2018 r.  

Zakres tematyczny:   

- Wymagania zawarte w §8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 

2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli, dotyczące umiejętności rozwiązywania problemów związanych z 

pracą nauczyciela. 

- Ogólny schemat opisu i analizy przypadku. 

- Przykłady dokumentacji przedstawionej w formie opisu i analizy przypadku 

rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub 

organizacyjnego.  

- Etapy pracy nad przygotowaniem studium przypadku. 

- Konstruowanie własnego opracowania dotyczącego przypadku rozpoznania  

i rozwiązania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub organizacyjnego. 

- Kryteria oceny pisemnego opracowania. 

Kierownik formy: Agata Lipska doradca metodyczny ds. przedmiotów 

zawodowych WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Agata Lipska, wpisana na listę ekspertów wchodzących 

w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień zawodowy 

Liczba godzin:  10 (2x5) 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: październik/listopad 2019 roku,  

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 9 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień 

nauczyciela kontraktowego – dotychczasowe i nowe zasady” 

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 WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Agata Lipska, wpisana na listę ekspertów wchodzących 

w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień zawodowy 

Liczba godzin: 5 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 listopada 2019 roku, godz. 14
30

,  

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 10 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Mobilność, partnerstwa, innowacje – 

wsparcie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz uczniów 

w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych” 
Adresaci:: Dyrektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych (zainteresowani 

planowaniem projektów mobilności i / lub partnerstw strategicznych w ramach 

programów: Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) – Akcje KA1 

i KA2 oraz Programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów)  

Zakres tematyczny:   

- Program Erasmus+ projekty zagranicznych mobilności uczniowskich 

(praktyki i staże uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach) – Akcja KA1. 

- Program Erasmus+ projekty mobilności zagranicznych kadry dydaktycznej 

szkół zawodowych (branżowe, technika, policealne) – kursy językowe, 

metodyczne, praktyki / staże, job shadowing – Akcja KA1.  

- Program Erasmus+ projekty partnerstw strategicznych z zakresu wymiany 

dobrych praktyk (współpraca szkół zawodowych w Europie) – Akcja KA2.  

- Program POWER - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów pod kątem 

wyjazdów uczniów ze szkół zawodowych do zawodowych szkół partnerskich 

za granicą.  

- Portfolio Europass i jego rola w podnoszeniu jakości form doskonalenia 

zawodowego.  

- Pakiet „Papiery do kariery” opracowany przez Zespół Europass i Eurodesk 

FRSE (informacje ogólne, ćwiczenia praktyczne na bazie scenariuszy zajęć 

z pakietu).  



Kierownik formy:  Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące:  Małgorzata Wrzodak, Agnieszka Dąbrowska – 

Cholewińska – specjalista w Zespole Europass Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji w Warszawie, Piotr Głusiec – młodszy specjalista w Zespole Europass 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

Liczba godzin: 4 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 listopada 2019 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 11 

Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Zanim głos odmówi 

posłuszeństwa - profilaktyka głosu” 
Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele szkół/placówek oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Podstawowe informacje dotyczącą anatomii i fizjologii narządu głosu. 

- Profilaktyka narządu głosu. 

- Rola stresu zawodowego w rozwoju zaburzeń głosu. 

- Zasady prawidłowej emisji głosu.  

- Ćwiczenia umożliwiające wypracowanie prawidłowych postaw oddechowo – 

emisyjnych. 

Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji 

polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak, Dorota Rzepecka – nauczyciel 

logopeda PPPP w Skierniewicach, specjalizacja z neurologopedii 

Liczba godzin: 5 

Koszt: 30 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 27 listopada 2019 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 12 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień 

nauczyciela mianowanego – dotychczasowe i nowe zasady” 
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 WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Agata Lipska, wpisana na listę ekspertów wchodzących 

w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień zawodowy 

Liczba godzin: 5 

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia:  3 grudnia 2019 roku, godz. 14
30

,  

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 13 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień 

nauczyciela dyplomowanego – dotychczasowe i nowe zasady” 

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 WODN w Skierniewicach  

Osoby prowadzące: Agata Lipska, wpisana na listę ekspertów wchodzących 

w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień zawodowy 

Liczba godzin: 5 

Koszt: Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 stycznia 2020 roku, godz. 14
30

,  

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 

Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 



Nr formy: 14 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Od nauczyciela kontraktowego 

do  mianowanego” 
Adresaci: Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela 

mianowanego 

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 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, ekspert komisji kwalifikacyjnych w 

zakresie awansu zawodowego  

Liczba godzin: 10 

Koszt: 20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 lutego 2020 roku, godz. 15
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D    

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 15 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Odpowiedzialność porządkowa i prawna 

nauczyciela w szkole/placówce oświatowej w świetle znowelizowanych 

przepisów” 

Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

Zakres tematyczny:   

- Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej. 

- Zakres i zasady odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej  

nauczyciela. 

- Przykłady naruszeń dyscyplinarnych i porządkowych i ich konsekwencje.  

Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel - konsultant ds. organizacji 

i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach 

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak  

Liczba godzin: 5  

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 5 marca 2020 roku, godz. 14
00

,  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 16 



Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle 

„Autoewaluacja w pracy nauczyciela – jak sprawnie oceniać i planować 

zmiany w swojej pracy” 

Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani  

Zakres tematyczny:   

- Rodzaje ewaluacji. 

- Formy autoewaluacji. 

- Narzędzia  autoewaluacji.  

- Feedback w pracy nauczyciela. 

- Feedback a motywacja. 

- Modyfikowanie podejmowanych działań.  

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: 5 marca 2020 roku – 16 kwietnia 2020 roku, 

godz. 15
00

, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach  

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 17 

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 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, ekspert komisji kwalifikacyjnych w 

zakresie awansu zawodowego 

Liczba godzin: 10 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 marca 2020 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D    

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
 

Nr formy: 18 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Prawo oświatowe w praktyce 

awansującego nauczyciela” 



Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani   

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: 10  

Koszt:  Nieodpłatnie 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 17, 19 marca 2020 roku, godz. 15
30

,
 
  

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

 

 

 



Nr formy:  19 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Uzyskanie stopnia nauczyciela 

kontraktowego” 

Adresaci: Nauczyciele 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 

Osoby prowadzące: Elżbieta Masny 

Liczba godzin: 10 

Koszt:  20 zł 

Termin i miejsce rozpoczęcia: 6 kwietnia 2020 roku, godz. 15
00

, 

WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D    

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 

 

Nr formy: 20 

Rodzaj formy i tytuł: Seminarium e-learning na platformie Moodle 

„Samorządność uczniowska w szkolnej praktyce” 

Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani  

Zakres tematyczny:   

- O czym decydować wspólnie z uczniami, jakie działania prowadzić?  

- Rola opiekuna SU. 

- Regulamin SU. 

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: 16 kwietnia 2020 roku – 21 maja 2020 roku, 

godz. 15
00

,  Platforma Moodle WODN w Skierniewicach 

Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,  

46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201 
 


