
Akademia dla Dyrektora 

 

 

Propozycje tematów spotkań dla dyrektorów i innych osób pełniących funkcje 

kierownicze, przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki. Tematyka uwzględnia 

kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023, zadania z zakresu nadzoru 

pedagogicznego dla kuratorów oświaty oraz wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb 

nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach w zakresie doskonalenia 

zawodowego.Propozycje szkoleń w ramach Akademii są adresowane dla dyrektorów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli z dnia 28 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045) § 18 ust. 2 pkt. 1. i 2.). 

 

 

Propozycje szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek, którym po raz 

pierwszy powierzono stanowisko dyrektora 

 

Osoba odpowiedzialna:  

Jolanta Midor - główny specjalista w Pracowni Kształcenia Ustawicznego 

Kontakt mailowy – j.midor@cdn.pila.pl  

 

Decyzje administracyjne dyrektora szkoły 

Termin – 27.09.2022 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 17.09.2022 r.  

Forma nieodpłatna 

 

Odpowiedzialność dyrektora za tworzenie prawa wewnątrzszkolnego  

Termin – 25.10.2022 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 10.10.2022 r.  

Forma nieodpłatna 

 

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli – obowiązki i zadania dyrektora 

Wystąpienia publiczne  

Termin – 15.11.2022 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 7.11.2022 r.  

Forma nieodpłatna 



Jak skutecznie zarządzać zespołem? – zbiór narzędzi do budowania efektywnej pracy 

zespołowej  

Termin – 28.02.2023 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 14.02.2023 r.  

Forma nieodpłatna 

 

Propozycje szkoleń dla wszystkich dyrektorów szkół i placówek  

 

Akademia wyjazdowa  

Tematyka: 

– Nowa formuła egzaminu maturalnego. 

– Dostosowanie funkcjonowania szkół/placówek do nowych regulacji prawnych. 

– Rola i zadania nauczyciela doradcy metodycznego. 

Termin – 19 - 21.09.2022 r., 

Zgłoszenia do 5.09.2022 r.  

Forma odpłatna 

 

Zakres zadań dyrektora w podnoszeniu jakości kształcenia 

Organizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego uczniów przybyłych z zagranicy 

– 

przykłady dobrych praktyk 

Termin – 25.10.2022 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 10.10.2022 r.  

Forma nieodpłatna 

 

Nadzór dyrektora szkoły nad ochroną i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci  

i młodzieży 

Kwalifikacje nauczycieli realizujących zadania w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej  

Termin – 22.11.2022 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 05.11.2022 r.  

Forma nieodpłatna 

 

 

 

 



Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – założenia i zasady wdrażania  

Termin – 17.01.2023 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 09.01.2023 r.  

Forma nieodpłatna 

 

Akademia wyjazdowa 

Tematyka: 

– Formy monitorowania wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnej w 

procesie edukacyjnym. 

– Edukacja klasyczna – możliwości prowadzenia w procesie wychowawczym i 

dydaktycznym. 

– Publiczna Biblioteka Pedagogiczna jako podmiot wspierający proces dydaktyczno – 

wychowawczy. 

Termin – 15-17.03.2023 r. 

Zgłoszenia do 01.02.2023 r.  

Forma odpłatna 

 

Wykorzystanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria  

przyszłości” – przykłady dobrych praktyk  

Termin – 25.04.2023 r., godz. 1000  

Zgłoszenia do 17.04.2023 r.  

Forma nieodpłatna 

 

 

Wszystkie zaproponowane szkolenia ze względu na ich charakter warsztatowy 

odbędą się w formie stacjonarnej w CDN przy ul. Bydgoskiej 21. 


