
                                                                                                                
 

PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

PRZEZNACZONEJ DLA DYREKTORÓW  PRZEDSZKOLI  

 
 

Czas realizacji:  rok szkolny 2017/2018 

 

Cele sieci: 

 wymiana doświadczeń miedzy uczestnikami, 

 poszerzanie kompetencji uczestników, 

 dzielenie się dobrymi praktykami. 

 

Osoba prowadząca: Barbara Krzywulicz  – koordynator sieci  

 

Zadania  koordynatora sieci: 

 rekrutacja uczestników do pracy w sieci współpracy i samokształcenia przeznaczonej  dla dyrektorów przedszkoli 

 diagnoza potrzeb uczestników sieci, 

 opracowanie planu pracy sieci, 

 nawiązanie współpracy z trenerami, ekspertami  

 opracowanie sprawozdania z pracy sieci. 

 

                                  P C P P P  i  D N 
                                            Ośrodek  Doradztwa  Metodycznego 
                                                67-200 Głogów ul. Jedności Robotniczej 38 
                                                e-mail:      sekretariat @pcpppidn.eu 

                                           tel./fax     (76) 833 32 11  (76) 838 42 93 
 



Temat spotkania 

 

Program spotkania Forma realizacji Termin realizacji 

1. Inauguracja pracy sieci 

współpracy i 

samokształcenia dla 

dyrektorów przedszkoli 

 

„Nowości w zarządzaniu placówką 

oświatową w 2017/2018” 

 

 

 

Program: 

 

1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

szkole w kontekście współpracy z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną od 1 września 2017r  

2. Orzeczenia i opinie w nowej formie od 15 września 2017r  

3. Indywidualne przygotowanie przedszkolne i indywidualne 

nauczanie od 1 września 2017r 

4. Monitorowanie podstawy programowej w przedszkolu w 

roku szkolnym 2017/2018 

5. Formy  wspomagania w szkole realizowane przez Ośrodek 

Doradztwa Metodycznego  

6. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2017/2018 w ofercie edukacyjnej ODM  

7. Karta Nauczyciela 2018 – projekty zmian  

 

 

 

 

Konferencja inaugurująca 

pracę sieci  

 

Forma bezpłatna  

 

 

 

4 października 2017 r. 

 

Prowadzący: 

Barbara Krzywulicz 

dyrektor PCPPPiDN,  

Anna Hejmej  

Wicedyrektor 

PCPPPiDN,  

Beata Kamińska 

Psycholog PPP 

2. Regulamin pracy w 

placówce oświatowej 

 

Monitorowanie podstawy 

programowej  

 

Planowanie doskonalenia  

Program: 

I część spotkania  

„Regulamin pracy w placówce oświatowej” 

 Regulamin pracy – podstawy prawne  

 Zakres i struktura regulaminu pracy – omówienie 

poszczególnych działów 

 Załączniki jako formy przestrzegania wewnętrznych 

procedur  

 Procedura opiniowania regulaminu pracy  

 

II część spotkania  

„Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego” 

 Procedura monitorowania w przedszkolu 

 Narzędzia badawcze 

 Monitorowanie jako forma nadzoru pedagogicznego  

 

 

 

Warsztaty szkoleniowe  

 

Forma bezpłatna  

 

 

 

23 listopada 2017r  

 

Prowadzący: 

Barbara Krzywulicz  



 

III część spotkania „Planowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2018” 

 Propozycje do wniosku o dofinansowanie 

     doskonalenia zawodowego  

 Wspomaganie  jako forma nadzoru pedagogicznego 

 

3. Szkolenie:  

 

Nowe przepisy z ochrony 

danych osobowych RODO 

i ich wdrażanie w placówce 

oświatowej  

Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, legalność i 

świadomość przetwarzania danych osobowych,  zabezpieczenia 

techniczne i organizacyjne, obowiązki względem GIODO, 

prawa osób, których dane są przetwarzane, kary finansowe 

nakładane na placówki za nieprzestrzeganie nowych przepisów.  

Warsztaty  

Forma odpłatna  

 

 

II 2018r  

 

Ekspert zewnętrzny  

 

300zł – 400zł/os  

4. Szkolenie: 

 

Rewolucyjne zmiany w 

Karcie Nauczyciela  

Zmiany w zakresie czasu pracy nauczycieli, awansu 

zawodowego, urlopów, urlopu dla poratowania zdrowia  

uprawnień związanych z rodzicielstwem.  

Warsztaty  

Forma odpłatna  

 

 

27.III  2018r  

Ekspert zewnętrzny 

 

Radca prawny: 

Dariusz Dwojewski  

 

300zł – 400zł/0s  

5. Szkolenie:  

Ocena pracy nauczyciela, 

ocena pracy dyrektora  

Podstawy prawne, regulamin, procedury wewnątrzszkolne, 

kryteria, przykłady dokumentowania w ramach nadzoru 

pedagogicznego. 

Warsztaty szkoleniowe  

Forma odpłatna  

 

IV lub V 2018r  

 

Ekspert zewnętrzny  

 

Cena 200zł – 300zł/os 



6. Szkolenie wyjazdowe 

 

Być dyrektorem i nie 

zwariować – czyli szkolny 

survival  

Dynamicznie prowadzone szkolenie, gwarantowana solidna 

dawka wiedzy i nabycie nowych umiejętności, ale też okazja do 

wspólnego, uzdrawiającego pośmiania się. Propozycja dobra  na 

koniec męczącego tygodnia pracy.  

 Asertywność a agresja – jak formułować myśli i 

udzielać informacji językiem, którego inni mają ochotę 

słuchać.  

 Być szefem, czyli dlaczego Dyrektor ma gorzej. 

 Mój mózg – mój kapitał. Praktyczne przeciwdziałanie 

starzeniu się mózgu. 

 Świadome zarządzanie własną motywacją do pracy – jak 

wyczulić się na oznaki wypalenia. 

Szkolenie wyjazdowe  

 

Forma odpłatna 

 

Dobre praktyki   

IV - V 2018r  

 

Ekspert zewnętrzny  

 

500zł – 600zł/os  

7. Podsumowanie pracy sieci  Podsumowanie pracy sieci, ewaluacja podejmowanych działań, 

diagnoza potrzeb na kolejny rok szkolny.  

Konferencja 

podsumowująca  

VI 2018r  

 

Plan pracy sieci może ulec zmianie po pierwszym spotkaniu uczestników i przeprowadzeniu badania potrzeb nauczycieli.  Tematyka szkoleń zostanie dopasowana 

ściśle do wyników badania. 


