ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
Nr formy: 2
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Statut szkoły po zmianach w systemie
oświaty”
Adresaci: Kadra kierownicza, nauczyciele pracujący w zespołach ds. statutu,
nauczyciele oddelegowani przez dyrektora, nauczyciele zainteresowani tematyką
Zakres tematyczny:
- Nowe statuty szkół (statuty szkół podstawowych, szkół specjalnych
przysposabiających do pracy, szkół policealnych i gimnazjów oraz zasadniczych
szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych
na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, nie później niż do dnia 30 listopada
2017 roku).
- Ramowy statut szkoły publicznej.
- Statut szkoły – opracowywanie aktu prawnego i zasady nowelizacji zgodnie
z wprowadzaną reformą systemu oświaty.
- Przykłady zapisów statutowych.
Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry
kierowniczej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin
12 września 2017 roku, godz. 1500,
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 31A
II termin
14 września 2017 roku, godz. 1500,
Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie
III termin
19 września 2017 roku, godz. 1500,
Szkoła Podstawowa w Bednarach
IV termin
21 września 2017 roku, godz. 1500,
Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

Nr formy: 3
Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Statut szkoły/placówki od A do Z”
Adresaci: Kadra kierownicza, nauczyciele pracujący w zespołach ds. statutu,
nauczyciele oddelegowani przez dyrektora, nauczyciele zainteresowani tematyką

Zakres tematyczny:
- Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły.
- Ramowy statut szkoły publicznej.
- Zapisy w statucie na przykładzie różnych obszarów pracy szkoły (w tym zapisy
dotyczące organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu).
- Nowelizacja statutu.
- Uchwała rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu.
Kierownik formy: Bożena Fronckiewicz nauczyciel – konsultant ds. kadry
kierowniczej WODN w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Bożena Fronckiewicz
Liczba godzin: 5
Koszt: 15 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia:
I termin
26 września 2017 roku, godz. 1400,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu, ul. Ułańska 2
II termin
28 września 2017 roku, godz. 1400,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 8D
III termin
3 października 2017 roku, godz. 1400,
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach, ul. Konstytucji 3 Maja 5
IV termin
5 października 2017 roku, godz. 1500,
WODN w Skierniewicach, ul. Batorego 64D
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201
Nr formy: 4
Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
„Ewaluacja w pracy nauczyciela szkoły, przedszkola, placówki oświatowej –
praktyczne rozwiązania”
Adresaci: Kadra kierownicza, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
oświatowych, zespoły nauczycieli ds. ewaluacji wewnętrznej
Zakres tematyczny: Szczegółowa analiza wymagań wskazanych do ewaluacji w
roku szkolnym 2017/2018.
- Przewodnik po wymaganiach.
- Planowanie i projektowanie ewaluacji.
- Przykłady metod i narzędzi stosowanych w ewaluacji pracy nauczyciela.
- Wykorzystanie wyników ewaluacji do planowania pracy szkoły i rozwoju
zawodowego nauczyciela.
- Przykłady dobrych rozwiązań w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze.
Kierownik formy: Anna Stefaniak nauczyciel – konsultant ds. organizacji
i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Anna Stefaniak
Liczba godzin: 50
Koszt: 50 zł
Termin i miejsce rozpoczęcia: 7 listopada – 14 grudnia 2017 roku,
po zebraniu grupy
zajęcia on-line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach
Zgłoszenia do: WODN w Skierniewicach – tel. 46/833-20-04 wew. 201,
46/833-40-74 wew. 201, 46/832-56-43 wew. 201

