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Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
w powiecie lubańskim

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza
na KONFERENCJĘ OTWARCIA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019.
W programie konferencji m.in.:
1. informacja nt. oferty PCE na rok szkolny 2018/2019,
2. szkolenie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek
oświatowych powiatu lubańskiego: Nowe obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym

2018/2019 wynikające ze zmian ustawowych. Dokumentacja dyrektora jednostki oświatowej
w nowym roku szkolnym,
3. poczęstunek.
Konferencja otwarcia odbędzie się 5 września 2018 r. w siedzibie PCE w Lubaniu,
godzinach od 9.30 do 14.00.
Program szkolenia obejmuje następującą tematykę:
1.Omówienie obowiązujących podstaw prawnych
2. Niezbędne zmiany w statucie jednostki oświatowej od września 2018 r.
3. Wprowadzenie procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli według nowych zasad.
4. Nowe zasady pracy nauczycieli - innowacje pedagogiczne, zespoły nauczycielskie,
realizacja dodatkowych zadań i powierzonych funkcji od września 2018 r.
5. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły z uwzględnieniem wymagań wobec szkół
i placówek, a także awansów zawodowych nauczycieli i nowego trybu dokonywania oceny
ich pracy.
6. Ocena pracy dyrektora szkoły - jak się do niej przygotować i na jakie zadania zwrócić
uwagę w roku szkolnym 2018/2019.
7. Nowe zasady prowadzenia awansu zawodowego i ich wpływ na ostateczną ocenę
pracy nauczyciela. Zadania opiekuna stażu w nowym systemie prawnym.

8. Nowelizacja dokumentacji wewnątrzszkolnej i jej dostosowanie do aktualnego prawa
oświatowego.
9. Zasady tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z techniką prawodawczą
obowiązującą w RP.
10. Jak przygotować Radę Pedagogiczną do realizacji nowych zadań? Znaczenie Zarządzeń
Dyrektora Szkoły i podjętych przez Radę Pedagogiczną Uchwał.
11.Wdrożenie wewnątrzszkolnych rozwiązań w zakresie RODO. Wewnątrzszkolna procedura
postępowania z dokumentacją szkolną, wewnątrzszkolne procedury prowadzenia stron
internetowych i korzystania z portali społecznościowych, wewnątrzszkolny system
zapewnienia bezpieczeństwa.
12. Praca metodą innowacji pedagogicznych - przykłady efektywnych innowacji
pedagogicznych dydaktycznych, organizacyjnych i wychowawczych. Programy autorskie
i realizacja projektów edukacyjnych.
13.Współpraca i wzajemna wymiana doświadczeń dyrektorów jednostek oświatowych jako
element oceny pracy dyrektora szkoły. Udział w sieci współpracy od września
2018 r. Kompetencje przywódcze dyrektora szkoły i ich ocena przez organ nadzoru
pedagogicznego i organ prowadzący .
14.Uprawnienia emerytalne i prawo nauczycieli do świadczeń kompensacyjnych. Co każdy
dyrektor i nauczyciel wiedzieć powinien?
14.Wzory dokumentów wewnątrzszkolnych, procedur, regulaminów, decyzji i zarządzeń
dyrektora szkoły.
15.Dyskusja, przykłady dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań; mini panel dyskusyjny.
Szkolenie poprowadzi E. Susek - praktyk, trener szkoleniowiec, ekspert z listy Ministerstwa
Edukacji Narodowej, dyrektor dydaktyczny i zarządzający w placówkach oświatowych,
specjalista w dziedzinie prawa pracy oraz zarządzania w oświacie.
Udział w szkoleniu dla dyrektorów ze szkół i placówek Powiatu oraz Gmin objętych
porozumieniem jest bezpłatny.
Termin zgłaszania się na szkolenie: do 3 września 2018r., tel/fax (075) 646 55 340, lub e-mail
sekretariatpce@interia.pl. Proszę o przesyłanie także dodatkowych pytań i problemów, które
zostaną przekazane prowadzącym szkolenie.

Z poważaniem

