
 

ZESPÓŁ przygotował i realizuje ofertę szkoleniową dla dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie zarządzania 
oświatą, jakości pracy szkoły oraz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.  

W planowaniu i realizacji powyższego zadania statutowego MSCDN uwzględniliśmy różne potrzeby 
edukacyjne dyrektorów z krótkim i długim stażem oraz nauczycieli szkół/placówek oświatowych na różnych 
stopniach awansu zawodowego.  

Dla młodych stażem dyrektorów 

Co roku odrębną ofertę kierujemy do młodych stażem dyrektorów, wicedyrektorów i osób pełniących 

obowiązki dyrektora, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko – jest to 32-godzinny kurs doskonalący 

DYREKTOR NA STARCIE. Celem tej formy jest podniesienie niezbędnych kompetencji organizacyjnych i 

przywódczych dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Zajęcia prowadzą konsultanci ds. 

zarządzania oraz doświadczeni dyrektorzy szkół. 

W I semestrze zrealizowaliśmy DYREKTORA NA STARCIE hybrydowo. Kurs zawierał następujące zagadnienia: 

1. 27.09.2022 Komunikacja i budowanie relacji w szkole. 

2. 04-10-2022 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki oświatowej. 

3. 11-10-2022 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. 18-10-2022 Dyrektor liderem rady pedagogicznej. 

5. 25-10-2022 Planowanie i dokumentacja pracy szkoły. Arkusz organizacyjny. 

6. 08-11-2022 Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli. 

7. 15-11-2022 TIK w zarządzaniu szkołą. 

8. 22-11-2022 Współpraca dyrektora z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

9. 29-11-2022 Kontrola zarządcza. 

10. 06-12-2022 Prawo oświatowe w praktyce szkolnej. 

 

Dla wszystkich dyrektorów 

 

 

Przez cały rok szkolny 2022/2023 kontynuujemy seminarium AKADEMIĘ DYREKTORA – swoistą sieć 

współpracy i samokształcenia kadry kierowniczej. Zajęcia on-line prowadzą konsultanci, wizytatorzy, 

nauczyciele akademiccy, doświadczeni dyrektorzy szkół.  W spotkaniach uczestniczy bardzo duża grupa 

dyrektorów szkół i przedszkoli z rejonu całego Mazowsza, więc jest możliwość wymiany doświadczeń w 

zakresie dobrych praktyk kierowniczych. 

W I semestrze zrealizowaliśmy następujące zagadnienia programowe: 

1. 21.09.2022 Zmiany prawne i wyzwania dla dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023 

2. 06-10-2022 Zmiany w procedurze awansu zawodowego nauczyciela od 1 września 2022 r. 

3. 27-10-2022 Statuty i wewnątrzszkolne akty prawne 

4. 03-11-2022 Ocenianie wewnątrzszkolne – prawidłowe zapisy statutowe 

5. 24-11-2022 Sprawna organizacja pracy szkoły/placówki. Jak być efektywnym dyrektorem?  



6. 15.12.2022 Postępowanie w sprawach nieletnich - uprawnienia instytucji, rodziców, prawa dziecka  

7. 19-01-2023 Jak motywować i angażować pracowników?  

8. 09-02-2023 Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły od 1 września 2022 r. 

W II semestrze: 

9. 09-03-2023 Asertywność w pracy dyrektora.  

10. 23-03-2023 Stres i wypalenie zawodowe w pracy dyrektora 

11. 20-04-2023 Ochrona wizerunku w Internecie  

12. 25-05-2023 Mentoring, coaching, tutoring – nowoczesne metody wspierania rozwoju dorosłych   

Seminarium ma formułę otwartą przez cały rok szkolny, można zapisać się na wszystkie lub wybrane zajęcia 

Spotykamy się zawsze w czwartki w godz. 11.00-14.00 

Dla nauczycieli  

Zespół przygotował i realizuje ofertę doskonalenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego oraz dla mentorów: 

• Awans zawodowy nauczyciela - przygotowanie nauczyciela do zawodu  

• Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego 

• Mentor - rola i zadania 

• Podstawy prawa oświatowego 

Szczegóły programowe i organizacyjne znajdują się na stronach Wydziałów MSCDN. 

Zapraszamy do udziału w naszych propozycjach szkoleniowych. 
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