OFERTA EDUKACYJNA CDN W KONINIE
ROK SZKOLNY 2022/2023

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/1
Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki
oświatowej w aktualnym kontekście prawnym

Adresat

dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych
o stażu 0–3 lata, zainteresowani nauczyciele

Cel

zapoznanie ze zmianami w prawie, budowanie kompetencji dyrektora jako
przywódcy, zarządzanie procesem podejmowania decyzji

Zagadnienia

 Umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o aktualne przepisy
prawa
 Podejmowanie decyzji jako proces
 Komunikowanie decyzji zgodnie z obowiązującym prawem

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Jarosław Jankowski (CDN w Koninie), Leszek Zaleśny (CDN w Lesznie)

Liczba godzin

12 (3 szkolenia w roku po 4 godziny)

Termin zajęć

20 października 2022 (on‐line), 24 listopada 2022 (on‐line), 23 marca 2023
(on‐line)

Koszt

290 zł (dla członków Klubu Dyrektora koszt 200 zł) za szkolenie

Forma doskonalenia: seminarium
Symbol M/2
Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian

Adresat

dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele JST, zainteresowani
nauczyciele wszystkich typów szkół

Cel

uaktualnianie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji w zakresie
znajomości prawa oświatowego, pogłębienie wiedzy w zakresie zarządzania

funkcjonowaniem szkoły i przedszkola w wybranych obszarach, budowanie
kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi, doskonalenie umiejętności
przywódczych, zarządzanie procesem podejmowania decyzji

Zagadnienia

 Zadania dyrektora w roku szkolnym 2022/23. Zadania realizowane w
ramach doskonalenia w sieci
 Jak aktualne przepisy prawa oświatowego wpływają na pracę
szkoły/przedszkola
 Stosowanie prawa w pracy dyrektora. Przykłady decyzji dyrektora i
sposób ich komunikowania
 Indywidualny coaching wzmacniający dyrektora w realizacji zadań*
* Materiały ze szkoleń dostępne będą dla stałych członków klubu
w ramach: doskonalenia w sieci

Kierownik

Aleksandra Czaplicka‐Wojtas

Prowadzący

Jarosław Jankowski (CDN w Koninie), Leszek Zaleśny (CDN w Lesznie)

Liczba godzin

12 (3 szkolenia w roku po 4 godziny)

Termin zajęć

29 września 2022 (stacjonarnie), 23 lutego 2023 (on‐line), 18 maja 2023
(on‐line)

Koszt

290 zł (dla członków Klubu Dyrektora koszt 200 zł) za szkolenie

Forma doskonalenia: kurs doskonalący
Symbol K/1
Szkoła w chmurze – możliwości zarządzania placówką, komunikacja i współpraca nauczycieli
Adresat

zainteresowani dyrektorzy szkół, nauczyciele

Cel

nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z usług chmurowych
Office 365, poznanie dobrych praktyk szkolnych

Zagadnienia

 Wybrane narzędzia w chmurze MS Office 365, SharePoint, OneDrive,
Forms w praktyce szkolnej
 Wykorzystanie przestrzeni dyskowej „w chmurze” oraz usług
„chmurowych” do gromadzenia, udostępniania i współtworzenia
dokumentów szkolnych, planowania działań, dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem, dobrymi praktykami

Kierownik

Agnieszka Szymczak

Prowadzący

Lidia Drop

Liczba godzin

10

Termin zajęć

luty/marzec 2023

Koszt

130 zł

