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Zapraszamy na  szkolenie: 
 

„Skuteczność dyrektora – lidera w obecnym czasie”  
 
 
 
     Termin: 14.12.2020 r. godz. 11.00-13.00 

     Rodzaj formy: szkolenie on-line  

     Adresaci szkolenia: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowani 

 

     Program kursu: 
1. Bieżące obowiązki dyrektora szkoły, przygotowanie do podsumowania pracy w I semestrze. 

2. Egzamin ósmoklasisty i maturalny – weryfikacja rozkładów materiału w związku z zmieniającymi 

się wymaganiami MEN. 

3. System Informacji Oświatowej - aktualne zadania. 

4. Wykorzystanie przez dyrektora przykładowych narzędzi i rutyn krytycznego myślenia w procesie 

decyzyjnym.  

 
    Trener:  Bogumiła Mandat 

 
    Dyrektorka Liceum i nauczycielka, specjalistka z zakresu edukacji polonistycznej, była wizytatorka Kuratorium         

    Oświaty we Wrocławiu, ekspertka MEN w zakresie zarządzania oświatą i pedagogiki specjalnej. Certyfikowany  

    Trener Oświaty, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie: prawa i postępowania administracyjnego  

    w zakresie administracji a także psychologii w działaniach menadżera. Edukatorka, realizatorka i koordynatorka  

    projektów edukacyjnych, w tym unijnych. Współpracuje z wieloma instytucjami w zakresie prowadzenia szkoleń  

    i kursów o  tematyce oświatowej. Prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w oświacie na studiach podyplomowych  

    w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Egzaminatorka,  

   przewodnicząca zespołu egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

   we Wrocławiu. 

 

      Szkolenie odbywa się w ramach kursu doskonalącego Akademii Dyrektora . 

 

      Informacje organizacyjne: 

 
1. Na szkolenie prosimy obowiązkowo zapisywać się przez zgłoszenie w sekretariacie PODN,  

tel.: 23 654 32 47 lub na adres e-mail: odnmlawa@wp.pl  

2. Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams, przed szkoleniem każdy  

z uczestników otrzyma na adres e-mail link do platformy szkoleniowej. 

3. Wpłaty proszę dokonać na numer konta: 11 1020 1592 0000 2702 0263 0853. Osoby, które będą 

potrzebowały faktury za szkolenie, proszę o podanie danych na adres e-mail: odnmlawa@wp.pl  

lub tel. 23 654 32 47 

4. Udział w szkoleniu dla przedstawicieli szkół/placówek z porozumienia jest bezpłatny,  

dla pozostałych uczestników 100,00 zł.  
 

DYREKTOR PODN 

                                                                                                                                                                Jolanta Bem 


