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Z A P R O S Z E N I E 
 

na  spotkanie podsumowujące  

 
 

 
 
 

 
Temat przewodni sieci: 

Zarządzanie, kierowanie, nadzorowanie…komunikowanie 
 

Temat spotkania:  
 

Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce 
 
Termin spotkania:  24 maja 2019 r. o godzinie: 9.00 
 
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 
 
Czas trwania:  6 godzin dydaktycznych 
 
Osoba prowadząca  -  Roman Lorens 
konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, były długoletni 
dyrektor szkoły. Lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Autor 
licznych artykułów z zakresu zarządzania oświatą i publikacji książkowych. Stale współpracuje z Pismem 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i miesięcznikiem „Pracownik Samorządowy”. Wykładowca Akademii 
„Wspólnoty”. Doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
Koordynator sieci:  Roman Lorens 
 
Program spotkania: 

1. Realizacja warsztatu nt. „Nadzór pedagogiczny w szkole i placówce”:  

• Zmiany w przepisach prawa oświatowego. 

• Kierunki polityki oświatowej państwa. 

• Planowanie pracy szkoły/placówki. 

• Plan nadzoru pedagogicznego – struktura i zawartość. 

• Omówienie narzędzi do realizacji zadań w zakresie: 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

 

Sieć Współpracy i Samokształcenia Dyrektorów 

i Wicedyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych 
 

http://www.pceik.pl/
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a)      ewaluacji wewnętrznej; 

b)      ewaluacji zewnętrznej; 

c)      kontroli przestrzegania przepisów prawa; 

d)     wspomagania nauczycieli. 

• Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w nadzorze pedagogicznym. 

• Dokumentowanie działań wynikających z nadzoru pedagogicznego. 
 

2.  Podsumowanie i omówienia pracy sieci, wręczenie zaświadczeń członkom sieci. 

 

 

UWAGA! 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem 
w spotkaniu (uczestników sieci) o telefoniczne: 71 314 01 72 lub za pośrednictwem 
wiadomości e-mail: sekretariat@pceik.pl  -  potwierdzenie obecności do dnia  22.05.2019 r.  

 
 

 
Odpłatność: 
 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały                     

z PCEiK porozumienie w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok   

oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy – bezpłatnie. 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały                

z PCEiK porozumienia w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok,  

nauczyciele z placówek niepublicznych – 100 zł/jedno spotkanie. 

 

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 

 
Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na 3 dni robocze przed 
rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych 
w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty. 
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