
 
AKADEMIA ZARZĄDZANIA 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, 

zaprasza do udziału w  seminarium: 

Zmiana ustroju szkolnego i jej konsekwencje, czyli nowe zadania dyrektorów szkół - 

przegląd zapisów nowych ustaw z praktycznym komentarzem. 

Termin realizacji:   23  lutego 2017 r. /czwartek/ - godz. 9.00 – 13.00   grupa IV 
  

 

Miejsce realizacji:  MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1  
 

Adresaci:  dyrektorzy oraz wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 
 

Program: 

1.  Nowy ustrój szkolny 

 Prawne możliwości zmian obejmujące szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne (przekształcanie szkół, włączanie do szkół innego typu lub wygaszanie) 

– czyli w jakiej szkole będziemy pracowali od 1 września 2017 roku? 

 Nowa szkoła – nowy statut -  jak dostosować statuty do obowiązujących zmian? 

 Sytuacja dyrektora i nauczycieli – możliwe rozwiązania kadrowe. 

2. Organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej 

 Nowe ramowe plany nauczania  - w których klasach? Jak je wdrażać? 

 Nowa podstawa programowa – w których klasach? Czym się różni od dotychczasowej? 

 Nowe podręczniki  - co się zmienia w procedurach wyboru podręczników  szkolnych? 

 Obowiązkowe zajęcia doradztwa zawodowego – w których klasach? W jakim wymiarze?  

W oparciu o jaki program? 

 Uczeń niepromowany w gimnazjum lub w szkole zawodowej – jakie będą  zasady 

postępowania?   

 Egzaminy zewnętrzne – na czym będą polegały zmiany? 

 Obowiązkowy wolontariat – jak go zorganizować? 

Liczba godzin dydaktycznych: 5 

Koszt:  149,- zł 

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

Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. nr 12. 

Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny  

w Informatorze MCDN lub na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl) prosimy do dnia 14 lutego 2017 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 
 

Nr konta MCDN, na które przyjmujemy wpłaty tytułem udziału w seminarium:  

 58 1240 6292 1111 0010 6627 4965  

                                       Zapraszamy 

http://www.krakow.mcdn.edu.pl/
mailto:bok.krakow@mcdn.edu.pl

