AWANS ZAWODOWY
Nr formy: 7
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 opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres
stażu.
- Wykorzystanie pełnienia funkcji opiekuna stażu do własnego awansu.
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 2018 roku – 22 października 2018 roku,
godz. 1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 8
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Regulamin oceniania nauczycieli”
Adresaci: Kadra kierownicza szkół/placówek, nauczyciele zainteresowani
tematyką
Zakres tematyczny:
- Zmiany w ocenie pracy nauczycieli.
- Projekt regulaminu oceniania nauczycieli.
Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry
kierowniczej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz
Liczba godzin: 4
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin
9 października 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
II termin
10 października 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D

III termin
11 października 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04, wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832- 56-43 wew. 201
Nr formy: 9
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Stażysta na ścieżce awansu zawodowego”
Adresaci: Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela
kontraktowego
Zakres tematyczny:
- Aktualizacja zapisów prawnych
dotyczących awansu zawodowego
nauczyciela stażysty.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie rozwoju i dorobku zawodowego.
- 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
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii,
ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
Liczba godzin: 30
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 października 2018 roku, godz. 1500, WODN w
Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 10
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego – dla kontynuujących staż”
Adresaci: Nauczyciele kontraktowi, którzy rozpoczęli staż
na stopień
nauczyciela mianowanego przed 2017 roku
Zakres tematyczny:
- Przybliżenie problematyki awansu zawodowego nauczycieli.
- Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego.
- Przygotowanie dokumentacji formalnej.
- 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,
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii,
ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
Liczba godzin: 30
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 października 2018 roku, godz. 1500, WODN w
Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 11
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Prawa i obowiązki dziecka/ucznia”
Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani i nauczyciele
zainteresowani powyższą tematyką
Zakres tematyczny:
- Zdefiniowanie pojęcia „dziecko”.
- Czym są prawa dziecka?
- Akty prawne odnoszące się do praw dzieci.
- Rzecznik Praw Dziecka.
- Prawa ucznia.
- Nowa podstawa programowa o prawach dziecka i ucznia.
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:
I termin
16 października 2018 roku, godz. 1430,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
II termin
17 października 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
III termin
18 października 2018 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Nr formy: 12
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Nowy awans zawodowy – uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego”
Adresaci: Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących wszystkich etapów
kształcenia
Zakres tematyczny:
- Przybliżenie problematyki awansu zawodowego nauczycieli.
- Przygotowanie dokumentacji formalnej.
- Obudowa prawna dotycząca awansu zawodowego nauczyciela.
- Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego.
- 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,
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel biologii,
ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
Liczba godzin: 30
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 17 października 2018 roku, godz. 1500, WODN w
Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Nr formy: 13
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego – dla kontynuujących staż”
Adresaci: Nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Zakres tematyczny:
- Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli.
- Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku zawodowego.
- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela
dyplomowanego.
- Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego, wychowawczego
lub organizacyjno-programowego.
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz – nauczyciel biologii,
ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
Liczba godzin: 30
Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 25 października 2018 roku, godz. 1500, WODN w
Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 14
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Awans zawodowy nauczyciela –
nowe regulacje”
Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół
Zakres tematyczny:
- Aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sprawy awansu zawodowego
nauczycieli.
- Powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczycieli.
- Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji
- Wymagania na poszczególne stopnie awansu.
- Sposoby realizacji wymagań
Kierownik formy: Agata Lipska – doradca metodyczny ds. przedmiotów
zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 listopada 2018 roku, godz. 1430, 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, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 15
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Nowy awans zawodowy – uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego”
Adresaci: Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących wszystkich etapów
kształcenia
Zakres tematyczny:
- Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli.
- Ocena pracy nauczyciela.
- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela
dyplomowanego.
- Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu edukacyjnego, wychowawczego
lub organizacyjno- programowego.
Kierownik formy: Elżbieta Masny nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów
humanistycznych WODN w Skierniewicach,
Osoby prowadzące: Elżbieta Masny, Iwona Leśniewicz nauczyciel biologii,
ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego

Liczba godzin: 30
Koszt: 30 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 21 listopada 2018 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 16
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 nauczyciel – doradca metodyczny
ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 28 listopada 2018 roku, godz. 1430, 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, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 17
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 nauczyciel – doradca metodyczny
ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 4 grudnia 2018 roku, godz.1430, 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, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Nr formy: 18
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 nauczyciel – doradca metodyczny
ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: 9 stycznia 2019 roku, godz. 1430, 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, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 19
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Od nauczyciela kontraktowego
do mianowanego – dla kontynuujących staż”
Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
Zakres tematyczny:
- Podstawa prawna awansu zawodowego.
- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu

zawodowego.
- Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku 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: 18 lutego 2019 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 20
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Przepisy prawa oświatowego w
pracy nauczyciela”
Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi i mianowani wszystkich typów szkół
i placówek
Zakres tematyczny:
- Przepisy prawa z zakresu funkcjonowania szkoły.
- Wewnątrzszkolne uregulowania prawne obowiązujące nauczyciela.
Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry
kierowniczej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz
Liczba godzin: 5
Koszt: 20 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin
25 lutego 2019 roku, godz. 14 30,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
II termin
26 lutego 2019 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
III termin
28 lutego 2019 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
IV termin
5 marca 2019 roku, godz. 1430,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04, wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Nr formy: 21
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 2019 roku – 8 kwietnia 2019 roku, godz.
1500, Platforma Moodle WODN w Skierniewicach
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Nr formy: 22
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Realizacja wymagań na stopień
nauczyciela dyplomowanego – dla kontynuujących staż”
Adresaci: Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Zakres tematyczny:
- Podstawa prawna awansu zawodowego.
- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu
zawodowego.
- Ocena pracy nauczyciela a ocena dorobku 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: 11 marca 2019 roku, godz. 1500, WODN
w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Nr formy: 23
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Odpowiedzialność porządkowa
i dyscyplinarna nauczyciela w szkole/placówce oświatowej”
Adresaci: Nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani i nauczyciele
zainteresowani powyższą tematyką.
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:
I termin
20 marca 2019 roku, godz. 1430,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
II termin
25 marca 2019 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
III termin
26 marca 2019 roku, godz. 1430,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 24
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 roku
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 nauczyciel – doradca metodyczny
ds. przedmiotów zawodowych WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Agata Lipska
Liczba godzin: 10 (2x5)
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia: marzec/kwiecień 2019 roku (po zebraniu
grupy), 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, 46/83340-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

