
 

  

PROPOZYCJE SZKOLEŃ DLA KADRY KIEROWNICZEJ  
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Wysoka jakość edukacji to priorytet dla samorządów. Co decyduje o sukcesie lokalnej oświaty?  
Tu padają zazwyczaj różne odpowiedzi: baza, nauczyciele, dzieci, rodzice. Jednak prawidłowa brzmi: 

Dyrektor. 
 

Dyrektor, który jest w szkole pierwszym nauczycielem, ale także menedżerem i liderem potrzebuje systematycznego 
wsparcia, by nie stracić energii niezbędnej do zarządzania, stałego dostępu do aktualności z dziedziny prawa, ekonomii 
oraz nowoczesnych metod nauczania. Zależy nam, tak samo jak Państwu, na tym, by Wasi uczniowie odebrali najlepszą 
edukację. Dlatego pracują z nami najwyższej klasy edukatorzy, którzy wzmocnią, pomogą oraz przekażą rzetelną, 
praktyczną wiedzę Waszym Dyrektorom.  
 
Zapraszamy Państwa do korzystania z naszego 12-letniego doświadczenia przy organizacji szkoleń dla dyrektorów 
szkół. Zajmujemy się nie tylko stroną merytoryczną, ale traktujemy tę usługę kompleksowo od A do Z.  

Zaufało nam już ponad 200 samorządów! 
 
W zależności od potrzeb zorganizujemy więc transport, hotel, ewentualne atrakcje turystyczne. Tematykę szkoleń 
zawsze dopasowujemy indywidualnie, w zależności od Państwa potrzeb.  
 
Możemy także przygotować i przeprowadzić szkolenie w Państwa mieście – w dogodnym dla uczestników terminie. 
W sytuacji, gdy u Państwa jest mało szkół i przedszkoli, zachęcamy do organizacji wspólnego przedsięwzięcia 
z sąsiednimi samorządami. 
 
Korzyści z organizacji szkolenia w tej formie: 
 
 niższa cena jednostkowa dla uczestników, w porównaniu z ceną szkoleń otwartych;  
 wysokiej jakości materiały szkoleniowe – drukowane i elektroniczne; 
 doświadczona kadra wykładowców – praktycy z obszaru oświaty;  
 możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk; 
 integracja środowiska specjalistów, działających w obszarze oświaty na danym terenie; 
 możliwość organizacji szkolenia wspólnie z sąsiadującymi samorządami oraz podjęcia z nimi współpracy 

w zakresie edukacji. 
 
Poniżej przedstawiamy tematy najczęściej realizowane dla naszych klientów.  

 
 

 Odpowiedzialność dyrektorów za finanse oświaty. Subwencja oświatowa na rok 2020, a dane 
wprowadzane do SIO. 

 Zmiany w KN i prawie oświatowym od 1 września 2019 r.- praktyczne zastosowanie nowych przepisów 
 Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli 

  

  
ZAGADNIENIA PRAWNE I KADROWE  



 Rozpoznawanie zagrożenia i postępowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej 
 Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli 
 Pracownicze Plany Kapitałowe w placówkach oświatowych 
 Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela od 1 września 2019 r. 
 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – znaczące zmiany w kwotach zwolnień 
 Statut i jego dostosowanie do ustawy Prawo Oświatowe 
 Ewidencja czasu pracy w oświacie – po zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r. 
 Zmiany w aktach osobowych od 1 stycznia 2019 r. oraz dokumentacja pracownicza w świetle projektu 

rozporządzenia i RODO 
 Dyrektor szkoły jako pracodawca – uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów prawa 
 Kadry w oświacie – kompleksowy 2-dniowy kurs kadrowy 
 RODO w jednostce oświatowej 
 Vademecum finansowe dyrektora placówki oświatowej 

 
 Akty prawa wewnątrzszkolnego – statut, uchwały, decyzje i zarządzenia dyrektora szkoły 
 Kompetencje kluczowe – monitorowanie przez dyrektora kształtowania kompetencji kluczowych 

w szkole/przedszkolu 
 Obserwacja zajęć w kontekście oceny pracy nauczyciela od września 2019 r. 
 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2019/2020 
 Wewnątrzszkolny system oceniania – uporządkowanie wiedzy o współczesnym, opisanym w prawie, 

modelu oceniania 
 Kompetencje kluczowe – monitorowanie przez dyrektora kształtowania kompetencji kluczowych 

w szkole/przedszkolu 

 
 Postępowanie z „trudnym klientem” – wykorzystanie rozmowy do rozwiązania „sytuacji trudnej” 
 Wypalenie zawodowe – przyczyny, skutki, zapobieganie 
 Zarządzanie szkołą w sytuacji kryzysu – wybrane strategie reintegracji zespołu pracowniczego.  
 Skuteczna komunikacja zawodowa w środowisku szkolnym 
 Lokomotywa czy hamulcowy? Przywódcza rola dyrektora w szkole  
 Skuteczne zarządzanie czasem w pracy 
 Współpraca dyrektora szkoły i rady rodziców 
 Rodzic roszczeniowy – strategie udanej współpracy z „trudnym” rodzicem we współczesnej szkole 
 Zasady etykiety oraz korespondencji służbowej 

 

 

 

  

  
NADZÓR PEDAGOGICZNY I DOKUMENTACJA  

  

  
KOMPETENCJE MIĘKKIE KADRY KIEROWNICZEJ  

Inwestycja obejmuje: dojazd do Państwa, seminarium, materiały szkoleniowe, imienne 
certyfikaty oraz udział w sieci współpracy A-Z. 

 
Zapraszamy do organizacji szkolenia: Centrum Szkoleniowe A-Z kom.: 780 573 465 

e-mail: centrumszkoleniowe@a-z.edu.pl 

Biuro: tel.: 22 435 68 12, fax.: 22 435 59 58 


