POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 sekretariatpce@interia.pl

Lubań,16.05.2018 r.

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
POWIATU LUBAŃSKIEGO
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu ma przyjemność zaprosić

Państwa

na konferencję organizowaną w ramach SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO.
W ramach konferencji zaplanowano trzy moduły szkoleniowe o następującej tematyce:
1. Miejsce i rola rodziców w systemie oświatowym: Rada Rodziców, Rada Szkoły (3 godz.)
2. Prawo rodzinne w praktyce szkolnej – wybrane aspekty (3 godz.)
3. Szkolne Koło Wolontariatu – praktyczne aspekty funkcjonowania (3 godz.)
Termin konferencji: 7-8 czerwca 2018 r.
Miejsce konferencji: LEŚNY KURORT, Gierczyn 87, 59-630 Mirsk.
Koszt szkolenia ogółem : 509zł/os.

Koszt udziału w szkoleniu (koszt noclegu i wyżywienia): 303 zł/os.
Koszt dydaktyki dla dyrektorów z Powiatu oraz Gmin objętych porozumieniem jest niepłatny.
Pobyt uczestników zaplanowano w pokojach dwuosobowych.
W przypadku chęci skorzystania z noclegu w pokoju jednoosobowym konieczne będzie uiszczenie na
miejscu w hotelu opłaty w wysokości 20 zł.
PROGRAM SZKOLENIA obejmuje trzy muduły:

1. Miejsce i rola rodziców w systemie oświatowym: Rada Rodziców, Rada Szkoły.








Omówienie podstaw prawnych aspektów działania rady szkoły i rady rodziców ze szczególnym
uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie oświatowym;
Sposób funkcjonowania rady rodziców, rady szkoły – podstawowe różnice między ww. organami
szkoły;
Rady rodziców jako rady nadzorcze kontrolujące dyrektora – wypaczenia w angażowaniu się
rodziców w działalność szkoły;
Kreowanie wzorców pozytywnego zaangażowania w radach rodziców, radach szkół;
Przedstawienie kompetencji, uprawnień oraz obowiązków rady rodziców oraz rady szkoły
wynikających z aktualnych przepisów prawa (Ustawa o systemie oświaty, Karta nauczyciela,
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół);
Praktyczne przykłady wykorzystania kompetencji rad: rodziców i szkoły w rozwoju placówki
oświatowej.

2. Prawo rodzinne w praktyce szkolnej – wybrane aspekty








Zmiany społeczne i kulturowe, a relacje szkoła – rodzice,
Systemowe działania placówki oświatowej w obliczu konfliktu rodziców,
Zagadnienie władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców i dzieci - omówienie treści i zakresu władzy
rodzicielskiej, omówienie treści, rodzajów i ograniczeń kontaktów rodziców z dziećmi,
Postępowanie placówki oświatowej w kontaktach z rodzicami z uwzględnieniem różnych modeli
rodzin, rodziny patchworkowe – granice prawne,
Kompetencje komunikacyjne nauczycieli w trudnych kontaktach z rodzicami/ opiekunami
prawnymi uczniów,
Zagadnienie stosunków między rodzicami i dziećmi nie mieszczącymi się w pojęciu władzy
rodzicielskiej,
Problematyka dóbr osobistych - omówienie pojęcia dobra osobistego, praw do ochrony dobrego
i wizerunku, nietykalności cielesnej, integralności psychicznej, tajemnicy korespondencji, zagrożeń
wynikających z przekazu informacji w ramach Internetu.

3. „Szkolne Koło Wolontariatu – praktyczne aspekty funkcjonowania”





Nowości prawne dotyczące działań wolontariatu w placówkach oświatowych – m.in. nowe
obowiązki, konieczność aktualizacji statutów pod kątem zapisów dotyczących sposobu organizacji
i realizacji działań w zakresie wolontariatu,
Zadania dyrektora w zakresie wolontariatu w szkole,
Działania szkolnej rady wolontariatu,
Prawne aspekty angażowanie ucznia w działalność społeczną.

Prowadzący: Sebastian Kępka; właściciel firmy szkoleniowej EDUKOMPETENCJE z Warszawy:
- nauczyciel w ośrodku oświatowym Zamku Królewskiego w Warszawie,
- szkoleniowiec, wdrażający rozwiązania informatyczne w placówkach oświatowych i JST w firmie
VULCAN
- specjalista ds. szkoleń, menadżer projektów szkoleniowych i doradczych w firmie szkoleniowej
realizującej projekty dla placówek oświatowych i JST,
- autor publikacji o tematyce oświatowej
Udział dyrektora w konferencji prosimy zgłaszać na załączonej karcie zgłoszenia w terminie do
4 czerwca br. na nr faks 756455340 lub e-mail sekretariatpce@interia.pl lub dostarczyć osobiście
do siedziby PCE w Lubaniu przy Al. Kombatantów 2.
Anna Adamska
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Lubaniu

KONFERENCJA SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU LUBAŃSKIEGO

LEŚNY KURORT, Gierczyn 87, 59-630 Mirsk.

7-8 czerwca 2018 r.
PROGRAM:
7 czerwca (czwartek):
do 10.45 – Przyjazd uczestników, zaproszenie na kawę
11.00 – 13.00 - Szkolenie: Miejsce i rola rodziców w systemie oświatowym: Rada Rodziców,
Rada Szkoły.
13.30 – 14.30 - Obiad
15.00 – Zakwaterowanie
15.30 – 18.30 - Szkolenie: Prawo rodzinne w praktyce szkolnej – wybrane aspekty .
19 .00 - Kolacja
8 czerwca (piątek):
8.30 – 9.30 - Śniadanie
10.00 – 11.30 - Szkolenie: Szkolne Koło Wolontariatu – praktyczne aspekty funkcjonowania.
12.30 - Wyjazd uczestników.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Zgłaszamy uczestnictwo w

Konferencji organizowanej w ramach SIECI WSPÓŁPRACY
i SAMOKSZTAŁCENIA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
POWIATU LUBAŃSKIEGO w dniach 7-8 czerwca 2018 r.
LEŚNY KURORT, Gierczyn 87, 59-630 Mirsk.

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

PLACÓWKA

1.
2.

DANE DO RACHUNKU
FIRMA ......................................................................................................................................................
ADRES ......................................................................................................................................................
TELEFON/FAX .........................................................NIP............................................................................
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIOWEJ do dnia
04.06.2018 r.
Koszt: 303 zł (trzysta trzy zł).

Odpłatnośd prosimy przekazad na konto : PCE w Lubaniu
BGŻ S.A FILIA LUBAO do 4 czerwca 2018 roku
41 2030 0045 1110 0000 00822800 z adnotacją :„Konferencja powiatowa dla dyrektorów – LEŚNY
KURORT -Gierczyn 7 – 8 czerwca ”
Rezygnację ze szkolenia prosimy przesłać pisemnie na 5 dni przed jego rozpoczęciem na adres e-mail
sekretariatpce@interia.pl lub na nr faksu 756455340. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji w podanym
terminie zwrot kosztów nie prysługuje.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(pieczęć i podpis)

DYREKTOR
(pieczęć i podpis)

