Zadanie realizowane w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL

Program szkolenia
"Organizacja pracy szkoły  stosowanie przepisów prawa oświatowego w praktyce"
I. Cel:
‐ zapoznanie z kierunkami zmian i rozwoju systemu edukacji,
‐ wsparcie dyrektorów w przygotowaniu szkół do wprowadzenia zmian w organizacji pracy w roku
szkolnym 2012/2013,
‐ doskonalenie umiejętności organizacji pracy szkół.

II. Adresaci:
‐ dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

III. Czas:
• 26 ‐27.10.2011 r. i 27‐28.10.2011 r. Dębe
IV. Miejsce:
•

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem, 05‐140 Serock,
tel. (0‐22) 7742061,7742151, http://www.codkos.pl

V. Warunki uczestnictwa:
‐ udział w szkoleniu (w tym: materiały, nocleg, wyżywienie) jest nieodpłatny,
‐ organizator nie zwraca kosztów podróży do Warszawy,
‐ organizator zapewnia nieodpłatny przejazd na trasie Warszawa ‐ Dębe –Warszawa

VI. Organizacja szkolenia:
‐ spotkanie plenarne‐ wszyscy uczestnicy, wykład ilustrowany prezentacją, 5 godzin
‐ praca w grupach‐ zajęcia warsztatowe w grupach po ok.20 osób, podział na grupy wg etapów kształcenia, 7
godzin.

VII. Ramowy program szkolenia.
I dzień
1100
1245 – 1415
1415 – 1515
1515 – 1600
1600 – 1630
1630 – 1800
1800 ‐ 1815
1815 – 1945
45

30

19 ‐20

Odjazd autobusów z parkingu przed PKiN od strony Al. Jerozolimskich (Muzeum Techniki)
Spotkanie plenarne:
Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania.
Obiad
Spotkanie plenarne:
Programy nauczania do nowej podstawy programowej – uwarunkowania merytoryczne i prawne
Przerwa kawowa
Spotkanie plenarne: Organizacja pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w szkole.
Kalendarz roku szkolnego i arkusz organizacji szkoły.
Przerwa
Praca w grupach: Szkolne plany nauczania ‐ przykładowe szkolne plany nauczania zgodne
z obowiązującymi i projektowanymi zmianami w prawie oświatowym.
Kolacja

I I dzień
745 ‐ 830
830 – 1000
1000 ‐ 1030
1030– 1200
1200 – 1215
1215 – 1300
1300 – 1345
1345

Śniadanie
Praca w grupach: Dopuszczanie programów nauczania do użytku szkolnego‐ rola dyrektora szkoły.
Przerwa kawowa
Praca w grupach: Organizacja pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w szkole
Przerwa
Praca w grupach: Kalendarz roku szkolnego. Monitorowanie realizacji zapisów ramowych planów
nauczania.
Obiad
Odjazd autobusów do Warszawy (Dworzec Centralny)

