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                                                          Polkowice, dnia 16.11.2017r.
  

 
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 
wicedyrektorów szkół powiatu polkowickiego  

                                                                            na 
SEMINARIUM 

WICEDYREKTOR-PRZYGOTOWANIE DO SPRAWOWANIA 

FUNKCJI KIEROWNICZEJ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 

 
                                     07 grudnia 2017 roku, godz. 15:30 – 18.00  
                                                    (3 godziny dydaktyczne) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
(sala konferencyjna parter)   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05.12.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele:  

 Kształtowanie nawyku  korzystania z nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących 

pracy na stanowisku kierowniczym 

 Poszukiwanie rozwiązań merytorycznych zmierzających do efektywnego sprawowania 
nadzoru pedagogicznego w szkole po zmianie systemu oświaty 

Program: 
 Powierzenie stanowiska wicedyrektora zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa oświatowego. 
 Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora wynikające z potrzeb 

organizacyjnych szkoły i reformy systemu oświaty. 
 Organizacja pracy wicedyrektora. 
 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez wicedyrektora zgodnie z nowymi zasadami 

nadzoru określonymi w ustawie Prawo oświatowe. Formułowanie wniosków i ich realizacja. 
 Przebieg awansu zawodowego. 
 Kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. 
 Udział wicedyrektora w działaniach dotyczących dokonywania oceny pracy nauczycieli. 
 Bieżąca kontrola dokumentacji przebiegu nauczania.  
 Kontrola oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy. 
 Inne zadania wicedyrektora. 

Korzyści: 
 Po szkoleniu uczestnik: 
 zna przepisy prawa regulujące powierzenie stanowisk kierowniczych w systemie oświaty w 

oparciu o ustawę Prawo oświatowe i akty wykonawcze do ustawy, 
 potrafi sprawnie zorganizować swoją pracę na stanowisku kierowniczym, udziela rzetelnych 

informacji podległym służbowo pracownikom, 
 potrafi skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny w oparciu o aktualny stan prawny i 

nowoczesne metody zarządzania, jest inicjatorem wielu działań, wykorzystuje w praktyce 
aktualne przepisy prawa, wdraża działania innowacyjne, nowatorskie, 

 zna podstawowe zasady prowadzenia polityki finansowej w placówce. 
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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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