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Dyrektorzy przedszkoli,  
szkół podstawowych i innych 
placówek oświatowych  
 
 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  
serdecznie zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów 

 
w dniu 15 maja 2018r na szkolenie pn.: 

 
„OCENA  PRACY  NAUCZYCIELA  i  DYREKTORA  od 1 września 2018r.” 

 

 

Zakres tematyczny szkolenia: 

1. Zapoznanie z obowiązującymi od 1 września 2018 roku przepisami prawa 

dotyczącymi oceny pracy nauczyciela i dyrektora wynikającymi z nowelizacji Karty 

Nauczyciela. 

2. Ocena pracy zamiast ceny dorobku zawodowego. 

3. Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze: 

a)    terminy dokonywania oceny, 

b)    ocena z inicjatywy organów czy na wniosek zainteresowanego, 

c)    czas na dokonanie oceny. 

4. Nowy katalog ocen – korzyści i negatywne konsekwencje. 

5. Zakres informacji zawartych w ocenie pracy nauczyciela. 

6. Tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu 

oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy. 

7. Nowy obowiązek ustalenia regulaminu dokonywania oceny pracy. 

8. Kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, uwzględniające realizację planu zawodowego nauczyciela. 

9. Wpływ oceny pracy na możliwość awansu zawodowego oraz wzrostu wynagrodzenia 

nauczyciela. 

Prowadzący:   Leszek Zaleśny - ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w 

zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu 

terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i 

wychowania w sprawach nadzoru pedagogicznego, doskonalenia dyrektorów i nauczycieli. 

Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia 

nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor 

szkoły. Obecnie wicedyrektor publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. 

http://www.pcpppidn.eu/
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Termin realizacji : 15.05.2018r.(wtorek)  godz.10:00 – 14:00   

   

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych 

 

Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38  

 

Koszt szkolenia: 250 zł 

 
 

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w warsztatach pod nr tel 76 838 42 93                                
oraz dostarczenie/ przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa do dnia 20.04.2018r.  

na adres: 
ODM, ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów  

lub na adres e-mail: szkolenia@pcpppidn.eu 
 

Dyrektor PCPPPiDN 
Barbara Kryzwulicz 
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