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                                                                             Dyrektorzy przedszkoli,  

                                                                             szkół podstawowych i ponadpodstawowych  
 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie  

serdecznie zaprasza  

zainteresowanych nauczycieli  na warsztaty szkoleniowe: 

 

      AWANS  ZAWODOWY  NA  STOPIEŃ  NAUCZYCIELA  DYPLOMOWANEGO  

dla nauczycieli w trakcie odbywania stażu na starych zasadach 
 

 

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

Termin realizacji : 28.02.2023r.  (wtorek) 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: 200 zł 

 
Cz. I rozwój zawodowy nauczyciela, realizacja stażu, dokumentowanie, aspekt prawny  

         4 godziny (28.02.2023 r.) 

Cz.   II podsumowanie stażu, sprawozdawczość, wniosek do DKO, przygotowanie teczki, rozmowa  

         kwalifikacyjna 4 godziny ( termin do uzgodnienia) 

Konsultacje: 2 godziny  

 

Zakres tematyczny szkolenia: 

• podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego, omówienie, interpretacja w przełożeniu na 

praktyczne działania  

• 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 wymagań 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  

                                            LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

 

Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do dnia 21.02.2023r. – poprzez   stronę internetową                                                                                                                       

Faktura na osobę indywidualną: poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy w zakładce                               

ZAPISY NA SZKOLENIA – forma płatna (poz. 2) 

Faktura na placówkę – karta zgłoszenia pdf (poz. 1) w zakładce ZAPISY NA SZKOLENIA 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń 

tel. 76 838 42 93 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                           Dyrektor PODM   Barbara Krzywulicz 

http://www.pcpppidn.eu/

