Ośrodek Kształcenia Kadr ATENA
ul. Filmowa 2/6/A, 76-200 Słupsk, NIP: 842 113 26 48
tel: +48 501 657 200
www.atena-szkolenia.pl e-mail: odk.atena@poczta.fm
nr konta bankowego: PKO BP SA Nr 71 1020 5558 0000 8902 3417 7346
Zapraszamy Państwa na KURS:

Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej
przy ocenie pracy nauczyciela.
Jak opracować ocenę pracy nauczyciela
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
Adresat: Dyrektorzy i wicedyrektorzy sprawujący nadzór pedagogiczny w szkołach
i przedszkolach, placówkach oświatowych.
Zakres realizowanych treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przepisy prawa obowiązujące podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.
Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania pracy nauczyciela.
Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli.
Zadania nauczyciela w kontekście obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Arkusz samooceny w oparciu o realizację zadań zgodnie z przepisami prawa.
Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczyciela.
Procedury odwoławcze od ustalonej oceny pracy.

Po szkoleniu uczestnik:
 wie, na podstawie których przepisów prawa należy przeprowadzić ocenę pracy nauczyciela,
 potrafi opracować procedurę oceny pracy nauczyciela,
 potrafi opracować dokumentację związaną z wszczęciem i przebiegiem oceny pracy
nauczyciela,
 potrafi opracować ocenę pracy nauczyciela.

Zajęcia (wykład i warsztaty) prowadzą pracownicy Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Miejsce: Ośrodek Kształcenia Kadr ATENA w Słupsku ul. Filmowa 2
Cena: 350 zł/osoby
Czas trwania kursu: 5 h dyd.,
Termin: 13 maja 2022 r., piątek, godz. 10:00 - 14:00
Opłaty należy dokonać w kasie Ośrodka lub przelewem na rachunek bankowy
PKO BP SA Nr 71 1020 5558 0000 8902 3417 7346
Opłata za kurs nie ulega zwrotowi, kiedy wszystkie formalności ze strony Ośrodka zostały
dopełnione, a nieobecność słuchacza wynika z przyczyn leżących po jego stronie.

UWAGA! Zgłoszenia na kurs przyjmujemy pod nr telefonu: +48 501 657 200
w godz. 8:15 – 16:00 lub na adres mailowy: odk.atena@poczta.fm

Nikt nie jest mądry, jeżeli nie jest cierpliwy. Nie nabędzie mądrości, kto nie ma cierpliwości.
Ile kto ma cierpliwości, tyle ma mądrości.
Plautus

