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Dyrektorzy przedszkoli,  
szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych  

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  

serdecznie zaprasza  

zainteresowanych nauczycieli  na warsztaty szkoleniowe: 

 

      AWANS  ZAWODOWY  NA  STOPIEŃ  NAUCZYCIELA  DYPLOMOWANEGO 

 

Prowadzący:   Barbara Krzywulicz - edukator, ekspert MEN ds. awansu zawodowego 

Termin realizacji : 04.02.2020r.  godz.15:00 – 18:30  I część 

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych (I i II część) 

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

Koszt szkolenia: 100 zł 

 
Cz. I planowanie rozwoju zawodowego, realizacja stażu, dokumentowanie, aspekt prawny  

         I semestr 5 godzin  

Cz. II podsumowanie stażu, sprawozdawczość, przygotowanie teczki, rozmowa kwalifikacyjna 

        II semestr 5 godzin  

 

Zakres tematyczny szkolenia: 

• realizacja zadań z planu rozwoju zawodowego; ewaluacja pracy własnej, wnioski 

• przygotowanie sprawozdania za okres stażu zgodnie z zaplanowanymi działaniami 

• ocena za okres stażu i jej forma  

• złożenie wniosku do organu nadzoru pedagogicznego  

• procedura postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela dyplomowanego 

• przygotowanie „ teczki ” nauczyciela dyplomowanego według nowego rozporządzenia  

• opis i analiza realizacji wybranych wymagań 

• przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
• prawo oświatowe według nowych zasad awansu - czyli jak sprawnie odpowiadać na pytania 

komisji  

 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę oraz dostarczanie Karty Zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.odm.pcpppidn.eu zakładka szkolenia (dla osób opłacających warsztaty indywidualnie) lub 

osobiście na  adres Ośrodka Doradztwa Metodycznego,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów (dla osób 

korzystających z finansowania przez dyrektora na druku pdf KARTA ZGŁOSZENIA z podpisem i pieczątką 

dyrektora placówki 

Zapisy na szkolenie do 24.01. 2020r. 
Zapisy oraz wszelkie informacje dot. form szkoleniowych  udziela koordynator w dziale szkoleń   

tel. 76 838 42 93 

 
Dyrektor PCPPPiDN 
Barbara Krzywulicz 

http://www.pcpppidn.eu/

