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Swnowni Pans^vo
Dyrafi/orzy szk6l ipluc6weh oSwiatowych,
Pracowiiicy kailr oraz WyflziaISw Oswiaiy

if pm'iecie litbanskmi

Dyreklor Powiatowego Ccntrimi Edukacyjnogo w Lubaniu serdecznie zaprasza

dyrcktorAw w ramach ICLUBU OYREKTOROW - sicci wspolprncy i snmoksztalconia

oraz Pracownik6w Kndr i Wydzisilu^v Oswi;ity oa szkolenie, kt6re odb^dzie si? w siedzibie
PCE w Lubaniu dnia IS msija 2018 r. w godziuach od 9.00 do 14.00, na (einat:

Nowo rcgulrtcjc w proccdurac occny pracy nauczyciela oniK dyrcktom szkoly

i pi-zedszltoln. Occusi pracy iirtiiczycieta oraz dyrek(ora w 5wictle zmian Ustawy Karta

Nauczycicln. Rcgutamin wskazniitow spelnianin ?<rytcri6w occny pracy Hancxyciola.

Progr.Tm szkolenia obejninjc teniaiyke z\via2anq ze zmianami w:
•/ Karcie Nanczyciela; trybie dokonywania oceny pracy iiauczycicli, w tyin nauczycicli

zajruujacycli stauowiska kicrowiiicze;
/ kryleriacli dohony\vania oceny pracy unuczycicli nEi poszczcg61uych stopniach

awansu zawodowego, u\vzgl^timajocycb reatizacj^i planu roz\voju zawodowego

nauczyciela;
•^ regulaminie okreilajacym wskazniki oceny pracy nauczycieli, z uwzgi^dnieniem

specyfiki pracy \v danej szkolc lub placowce^

•/ kouipetencjacil rodzicow w proceclurze occny pracy nauczyciela;

•^ znkfcsie luiormacji zawariycli w occnic pracy nauczycicia, kflrta occny pracy;
•/ trybie poslepowaniaodwolawczegoorazskladzic i sposobie powoiywaniazespolu

occniajaccgo do rozpatrzenia odwolania od oceny pracy lub wniosku o ponowne

ustaleilie oceny pracy;
•^ wplywie oceny pracy na mozliwosc awansu zawodowego oraz vzroslii

vynagrodzenia nauczycieia;

^ przepisacb Kodeksu poslffowailia adminislracyjnego slosowanych w ramacli

proccdury occny pracy nauczyciela.
•/ Dyskusja, prcyklady dobrych praklylt i rozwiazaii w praklyce szkolirej.

Szkolenic poprowadzi E. Susek - praklyk, Irener szkoleniowiec, ekspert z listy Miliistcreuva

Edukacji Narodowej, dyreklor dydaklyezny i zarzadzajacy w placowkacfa oSwiatovych,

specjalisia w dzicdzinie pra\va pracy oraz zaraadzauia w oswiacie.

Koszl szkolenia: 120 zl/os. (koszl dydaktyki, poczesluiiku i malerialow dydaklycznych),

plalne na racliunek bankowy wskazany na Fonnulanni zgloszeniowym po olrzymaniu faklury

wyslawionej przcz PCE.
Tcrniin zglaszailia sii; na szkolenio: do l<i ninjii 2018r., tcl/fax (075) 646 553'10,
nctilubaiifgiinlorin.nt. iw Ibrmiilarai zglos7ciiio\\yin (lolaczoaym do pisma. Ponatllo prosimy
o pracsyhnic droga e-mail na Slikn-'larialiicManHeria.nl pylaii i problcmfiw, ktore zoslanij oiii6wione
podczas szkolciija,
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FORMULARZ ZStOSZENIA

Tsmat szkolenia:

DANEKAHDYDATA
1. N32wisko..................................,.....................................)m^......,,_.^^. ...,..„.„.„...„.....,„.....

2. Dala urodzenia:........ -........ -........
3. Adres do Horespondencji/nr telefonu /e-mail....................................................................

4. MIejsce pracy —...——................-...........................„...................„..............„............

5. Pfatnik-szkola

(miejscowoic i data)

(podpis uczestnika)

BGZ S.A, FILIA LUSAM
nr 41 2030 0045 1110 0000 0082 2600
OdptalnoSc nalezy uiScifi na podstawie ^vyslav^ione; fahtury przez PCE w Lubaniu na wyzej podane
konto w tenninte wskazanvm ira fakturzs.

Wyraiam zgod? na stinansowanie udziatu w w/w szkolenlu Pana/Pani ...............................
i prosz^ o v/ystawienie faktury na szltote/placowk?.

(mieJscowoSfi i data)

(p!ecze6 i podpis dyrektora)

Niniejsze o&wiadczenie podlega ochronie danych osobowych wedlug przepis6w
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Oz. U Nr 133, poz. 83)
OSwiaciczenie:
Wyrazam zgod? na przelv/arzanie moicti danych osobowych v/ celach sztolentowych.

(podpis o^wiadczajacego)

