AKADEMIA ZARZĄDZANIA
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
zaprasza do udziału w seminarium:

DZIAŁANIA DYREKTORA SZKOŁY W KONTEKŚCIE
ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
Termin realizacji:

28 maja 2018 r. /poniedziałek/ - godz. 10.00 – 14.00 grupa I
29 maja 2018 r. /wtorek/ - godz. 10.00 – 14.00 grupa II

Miejsce realizacji:

MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1

Adresaci: dyrektorzy oraz wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Program:
1. Klasyfikacja roczna i końcowa
 Jedna ustawa, dwa rozporządzenia czyli obowiązujące przepisy w szkołach rożnych typów.
 Ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej - najczęstsze problemy.
 Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, sprawdzian wiadomości i umiejętności –
podstawy i zasady organizowania oraz najczęstsze błędy proceduralne.
 Uchwały rady pedagogicznej związane z ocenianiem i klasyfikacją.
2. Dokumentacja szkolna – nowe arkusze ocen i nowe świadectwa
 Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych przedstawienie obowiązujących wzorów w szkołach wszystkich typów.
 Zasady wypełniania dokumentacji – zestawienie zmian w stosunku do dotychczasowych
przepisów.
3. Przygotowanie do podsumowania nadzoru pedagogicznego
 Przygotowanie wyników i wniosków z nadzoru - ze szczególnym uwzględnieniem kierunków
polityki oświatowej państwa.

Prowadzący: Izabela Suckiel – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji
Nauczycieli w Koszalinie.

Liczba godzin dydaktycznych: 5
Koszt: 125,00 zł
Kierownik formy: Małgorzata Dutka-Mucha
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. nr. 12. Wypełnioną
KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl) prosimy
do dnia 23 maja 2018 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl lub pocztą
(faxem) na adres:
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Garbarska 1
tel. 12 422 14 49; tel. kom. 513 042 381; fax: 12 422 30 26

Podajemy nr konta MCDN, na które przyjmujemy wpłaty tytułem udziału w seminarium:
58 1240 6292 1111 0010 6627 4965
W treści przelewu prosimy wpisać: „OS- Działania dyrektora szkoły w kontekście zakończenia roku szkolnego, imię
i nazwisko uczestnika” .Jeżeli będą Państwo dokonywali indywidualnej wpłaty na konto MCDN, a potrzebna będzie
faktura wystawiona na szkołę/placówkę, prosimy przed dokonaniem wpłaty skontaktować się
z kasą MCDN ODN w Krakowie:
tel. 12 422 93 06 lub e-mail: a.zaremba@krakow.mcdn.edu.pl
Istnieje możliwość wpłat przed zajęciami w kasie Ośrodka, ul. Garbarska 1 pokój nr 11 (kasa czynna: od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00 – 15.15).

ZAPRASZAMY

