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                                                          Polkowice, dnia 14.09.2017r.
  

 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela 

mianowanego i nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na nauczyciela 
dyplomowanego- rozpoczynający staż i w trakcie stażu  

                                                                            na 
KURS DOSKONALĄCY 

PLANOWANIE I DOKUMENTOWANIE PRACY W ZWIĄZKU  

Z AWANSEM ZAWODOWYM NA NAUCZYCIELA  

MIANOWANEGO I DYPLOMOWANEGO  

(dla nauczycieli rozpoczynających staż i w trakcie stażu) 

 
Termin realizacji:  09 października 2017 roku, godz. 15:30 - 17:45   
                             23 października 2017 roku, godz. 15.30 - 17.45 
                                        (razem 6 godzin dydaktycznych) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
(sala konferencyjna parter)   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 04.10.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele dotyczące wiedzy:  

Po zakończeniu szkolenia uczestnik: 

 zna akty prawne regulujące awans zawodowy 

 zna procedury awansu zawodowego 

Cele dotyczące umiejętności; 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi: 

 zaplanować, zrealizować i zewaluować własny rozwój zawodowy 

 udokumentować wymagania zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01.03.2013 r.  

 przygotować wymagane dokumenty 

 przygotować się do egzaminu/ rozmowy kwalifikacyjnej 
Program kursu: 

1. dzień: 

 akty prawne regulujące awans zawodowy 

 procedury awansu zawodowego nauczycieli 

 plan rozwoju zawodowego, dokumentowanie działań 

 ewaluowanie własnego rozwoju zawodowego 

       2. dzień               

 przygotowanie do sprawozdania z planu rozwoju zawodowego/ sprawozdania etapowe 

 przygotowanie wymaganej dokumentacji 

 jak przygotować się do egzaminu/ rozmowy kwalifikacyjnej, zakres pytań komisji? 

Giełda pytań do eksperta ds. awansu zawodowego    
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Korzyści: 
Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestnika zajęć do indywidualnej pracy związanej 
z projektowaniem oraz realizacją ścieżki awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego 
i dyplomowanego. 
Uwaga: 

W zgłoszeniu na kurs kandytat proszony jest o podanie, o jaki awans się ubiega: 

Realizuję staż na nauczyciela ..........................   od (kiedy?)……………………… 

Koszt kursu: 90 zł. 
Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń doradca metodyczny  

 mgr Małgorzata Majewska-Greń – doradca PODM w Polkowicach 
 doradca metodyczny w zakresie języka polskiego i wok w szkołach 

ponadgimnazjalnych,  awansu zawodowego nauczycieli i zarządzania w oświacie 
 koordynator sieci dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu polkowickiego 

mgr filologii polskiej 
 nauczyciel dyplomowany 
 menedżer oświaty 
 edukator dorosłych 
 egzaminator maturalny 
 ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o 

awans zawodowy 
 wicedyrektor w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 

nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze i przedmiotów zawodowych z zakresu 
spedycji  

 
                                                                 Serdecznie zapraszamy  
                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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