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Zapisy na szkolenia
Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie:

www.vulcan.edu.pl/szkolenia

Szkolenia otwarte
Aby zapisać się na szkolenie otwarte, wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący
się na stronie wybranego szkolenia lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta VULCAN:
71 757 29 29

cok@vulcan.edu.pl

Szkolenia zamknięte
W celu uzgodnienia szczegółów realizacji szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt telefoniczny
lub e-mailowy:

Elżbieta Kwak
menadżer ds. rozwoju kompetencji
660 421 184
Elzbieta.Kwak@vulcan.edu.pl

Marika Pławiak
koordynator ds. rozwoju usług
604 769 751
Marika.Plawiak@vulcan.edu.pl

Pomożemy dopasować szkolenie odpowiednie do Państwa potrzeb,
udzielimy wszelkich dodatkowych informacji, wesprzemy w podjęciu decyzji.
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W ciągu ostatnich
trzech lat przeszkoliliśmy
ponad 110 tys. osób!

Jakość ma znaczenie
OD 2004 ROKU MAMY AKREDYTACJĘ
KURATORIUM OŚWIATY

UCZESTNICY NASZYCH SZKOLEŃ
DOCENIAJĄ ICH WYSOKĄ JAKOŚĆ

Szkolenia VULCAN odbywają się w ramach
Ośrodka Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty
(ODKKO VULCAN), który nie tylko ma akredytację
dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, ale w dodatku
otrzymał ją już w 2004 r., jako pierwsza w Polsce
niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli!

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, odznaczając
się wysokim poziomem merytorycznym
i profesjonalizmem – zarówno ze strony trenera
prowadzącego, jak i osób zaangażowanych
w organizację usługi.

Akredytacja nadawana przez Kuratorium Oświaty
zaświadcza – zgodnie z przepisami o placówkach
doskonalenia nauczycieli – że nasza placówka spełnia
określony standard, który przekłada się na jakość
oferowanych przez nią usług. Ten standard dotyczy
wielu aspektów, m.in. przeszkolenia kadry, oferty
szkoleniowej czy warunków technicznych, w jakich
realizowane są szkolenia. Ośrodki, które już otrzymały
akredytację, poddawane są procesowi tzw. ewaluacji
przez dolnośląskie Kuratorium Oświaty. ODKKO
VULCAN spełnił te wymagania na poziomie wysokim.

OD 2002 ROKU MAMY CERTYFIKAT
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

Uczestnik szkolenia w Chojnicach
Przygotowanie merytoryczne trenera, styl
komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy
oraz otrzymane materiały szkoleniowe zostały
bardzo wysoko ocenione przez uczestników
szkolenia. Współpraca z firmą VULCAN pozwala
nam wysoko ocenić jakość świadczonych usług
szkoleniowych i zachęca do skorzystania z nich
także w przyszłości.
Uczestnik szkolenia w Dubiecku

Nasi klienci cenią nas za:

Certyfikat to obiektywny dowód, na podstawie
którego klient może stwierdzić, w jakim zakresie mamy
wdrożone powtarzalne standardy i w jakim zakresie
ta weryfikacja jakości następuje. Ale to nie certyfikat,
a system zapewnia klientom wysoką, powtarzalną
jakość szkoleń, standardy, wzorce postępowania
i reguły, które u nas w związku z tym obowiązują.
Kolejne audyty odnowienia potwierdzają zgodność
naszych działań z normą ISO.

wysoką jakość szkoleń w zakresie oświaty,

Arleta Stefanicka
Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością

łatwość nawiązywania kontaktów,

uwzględnianie specyfiki i potrzeb
danej jednostki oświatowej podczas
projektowania szkoleń,
wysokie kompetencje trenerów,
rzetelne i profesjonalne podejście do
przeprowadzanych zajęć,
przeprowadzanie szkoleń w terminie.
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Standard usługi
szkoleniowej
Nasze szkolenia mają charakter stacjonarny lub odbywają się online
(to tzw. webinaria, do udziału w nich potrzebny jest jedynie komputer
z dostępem do Internetu). W ofercie mamy również spotkania warsztatowe,
których uczestnicy będą mogli wdrożyć się w pracę z programami VULCAN,
oraz szkolenia wyjazdowe.

Oferujemy w ramach szkoleń

Szkolenie
online

Szkolenie
wyjazdowe

Szkolenie
w ośrodku
szkoleniowym

Szkolenie
u Klienta

Trener

Trener

Trener

Trener

—

Poczęstunek
w czasie przerwy
kawowej

Poczęstunek
w czasie przerwy
kawowej

—

—

Obiad, kolacja

—

—

—

Nocleg

—

—

Materiały dla
uczestnika

Odpowiedzi
na pytania zadane
na czacie

Materiały
szkoleniowe

Materiały
szkoleniowe

Materiały
szkoleniowe

Miejsce
spotkania

Środowisko
wirtualne

Sala
szkoleniowa

Sala
szkoleniowa

—

Potwierdzenie
uczestnictwa

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Prowadzący

Poczęstunek/
zakwaterowanie
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Pakiet szkoleń
Proces zdobywania nowej wiedzy warto planować perspektywicznie
i z wyprzedzeniem – wtedy przyniesie najlepsze efekty, będzie dopasowany
do aktualnej sytuacji placówki i potrzeb jej pracowników.
W ofercie mamy Pakiety szkoleń, które ułatwiają planowanie rozwoju
kompetencji. Dzięki Pakietom szkoleń VULCAN mogą Państwo zakupić
wybrane szkolenia w każdym momencie, a udział pracowników w szkoleniach
zaplanować w dogodnym dla siebie terminie. Pakiety szkoleń można
wykorzystać w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu.
W celu zakupu Pakietu szkoleń wystarczy skontaktować się
z Centrum Obsługi Klienta VULCAN:
71 757 29 29

cok@vulcan.edu.pl

Kup Pakiet szkoleń dziś; wykorzystaj, kiedy będziesz
potrzebować!

Miejsce organizacji szkolenia
Szkolenia stacjonarne
Walorem szkoleń stacjonarnych jest niewątpliwie możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
jak również okazja do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Przebieg szkolenia zależy od jego
rodzaju oraz stopnia zaawansowania uczestników.
Oferujemy:
Szkolenia stacjonarne organizowane w wielu miastach rozmieszczonych w różnych regionach
Polski – elastycznie dopasowujemy się do potrzeb uczestników. Zależy nam na tym, aby zapewnić
Państwu komfortowe warunki i wygodny dojazd na miejsce szkolenia.
Szkolenia stacjonarne organizowane na życzenie Klienta w jego placówce. To niezwykle wygodna
forma, bez konieczności wyjazdów, kosztownych delegacji służbowych. To także możliwość
dopasowania treści szkolenia do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Szkolenia online (webinaria)
Webinaria to prosta forma wykładu lub seminarium przeniesiona z sali szkoleniowej w środowisko
wirtualne. Każdy uczestnik, nie wychodząc z domu lub miejsca pracy, w określonym czasie łączy się
z trenerem za pomocą otrzymanego linku. Uczestnicy webinarium nie widzą się wzajemnie.
Słuchają i obserwują jedynie czynności wykonywane przez wykładowcę. Podczas tego spotkania
każdy może zadawać pytania, dzielić się wątpliwościami i opiniami za pomocą udostępnionego czatu.

Szkolenia wyjazdowe
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, jesteśmy gotowi zorganizować wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla pracowników. Wyjazdowe szkolenie to przede wszystkim profesjonalna wiedza
przekazywana w przyjaznej atmosferze, z dala od miejsca pracy i w oderwaniu od codziennych
problemów, co niewątpliwie wpływa na jego skuteczność.
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Rozwój umiejętności
osobistych
Team Building – angażowanie
i motywowanie członków
zespołu do osiągania wspólnych
celów

Savoir-vivre w administracji
publicznej

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie i doskonalenie
umiejętności skutecznego komunikowania się
w zespole. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają
postawy i zachowania, które wpływają na
pozytywny wynik pracy zespołowej.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu
savoir-vivre’u obowiązującego w świecie dyplomacji,
polityki i w świecie urzędowym oraz zapoznanie
z obowiązującymi zasadami dress code’u.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
administracji samorządowej, w tym dla: burmistrzów,
prezydentów, wójtów, skarbników, głównych
księgowych, kierowników wydziałów, inspektorów,
kierowników i pracowników ZEAS-ów, radnych,
dyrektorów i wicedyrektorów szkół.

8 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:

Warsztaty przeznaczone są dla włodarzy
i pracowników samorządowych oraz dla
dyrektorów i wicedyrektorów placówek
oświatowych.

6–8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Sztuka rozmawiania, czyli proces komunikacji
międzyosobowej

Savoir-vivre, dress code a protokół dyplomatyczny
– różnice i zastosowania pojęć

Komunikacja szefa z zespołem

Zasady kultury zachowania w środowisku
administracji samorządowej i rządowej

Integracja i budowanie zespołu:
wsparcie procesu budowy i cyklu życia zespołu

Sztuka wystąpień publicznych

Zaangażowanie i odpowiedzialność w budowaniu
zespołu

Trening sztuki wystąpień publicznych

Identyfikacja ról w zespole i precyzyjne
dookreślanie zasad jego funkcjonowania

Zasady tworzenia pism urzędowych

Dress code w pracy urzędnika

Style reakcji ludzi na konflikt
Efektywne rozwiązywanie konfliktów w zespole
Praktyczne metody, techniki i narzędzia
wykorzystywane do budowania i integrowania
zespołu
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Autorytet dyrektora szkoły

Coaching menedżerski
– warsztaty

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności
prowadzenia rozmów trudnych z pracownikami,
właściwego delegowania zadań oraz budowania
autorytetu.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności
menedżerskich niezbędnych do właściwego
zarządzania zespołem nauczycieli.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół
i przedszkoli, pragnących nabyć umiejętności
prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami,
właściwego delegowania zadań oraz
budowania autorytetu.

Grupa docelowa:
W kursie powinni uczestniczyć dyrektorzy oraz
wicedyrektorzy placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Rola i autorytet kierownika
Wykorzystanie asertywnej komunikacji
w budowaniu autorytetu szefa
Wywieranie wpływu społecznego

Program szkolenia:
Reakcje na błędy lub niesubordynację
współpracowników
Zaawansowana komunikacja w pracy dyrektora/
menedżera
Menedżerska gra strategiczna
Delegowanie zadań

10
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Coaching menedżerski.
Przywództwo i zarządzanie
zespołem nauczycieli

Leadership – przywództwo
w szkole, czyli komunikacja
i budowanie zespołu

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie oraz doskonalenie
umiejętności bycia skutecznym przywódcą
i menedżerem w jednostce oświatowej.

Celem szkolenia jest rozwijanie i doskonalenie
umiejętności bycia skutecznym przywódcą
i menedżerem w placówce oświatowej.
Uczestnicy szkolenia poznają zasady efektywnego
komunikowania się kadry kierowniczej
z pracownikami i członkami zespołów w ramach
współdziałania i budowania silnego zespołu.
Celem szkolenia jest również nabycie umiejętności
wykorzystywania narzędzi coachingowych
w zarządzaniu szkołą.

Grupa docelowa:
W kursie powinni uczestniczyć dyrektorzy
oraz wicedyrektorzy jednostek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
6-8 godzin dydaktycznych

Grupa docelowa:
Warsztaty przeznaczone są dla kadry
zarządzającej placówkami oświatowymi.

Czas trwania szkolenia:
3 dni (24 godziny dydaktyczne)

Program szkolenia:
Efektywny styl zarządzania we współczesnej szkole
Efektywna komunikacja jako cecha skutecznego
szefa

Program szkolenia:
Umiejętność słuchania i efektywnej komunikacji

Etapy rozwoju pracowników, czyli jak być
menedżerem w szkole

Gra strategiczna

Właściwe używanie języka w celu wsparcia procesu
grupowego

Style przywództwa w nowoczesnej szkole

Role w zespole

Coaching i coachingowy styl zarządzania zespołem

Skuteczna negocjacja – gra strategiczna

Narzędzia tworzenia wizji i wyznaczania celów jako
podstawowe narzędzia coachingu w szkole

Zarządzanie zmianą

Techniki coachingowe

Efektywna prezentacja i autoprezentacja

Motywacja i motywowanie

Umiejętne rozwiązywanie konfliktów

Warsztat efektywnej komunikacji

Coaching i coachingowy styl zarządzania zespołem
Techniki coachingowe
Zadawanie pytań coachingowych
Action learning – coachingowa praca zespołowa
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Finanse i kontrola

Praktyczny trening miękkich
umiejętności menedżerskich
dyrektorów jednostek
oświatowych

Finansowanie zadań oświatowych
– zmiany wprowadzone w Karcie
Nauczyciela, ustawie o SIO
i innych ustawach

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie i doskonalenie
miękkich umiejętności menedżerskich. Uczestnicy
szkolenia poznają zasady efektywnej współpracy
kadry kierowniczej z pracownikami oraz rodzicami
uczniów. Celem szkolenia jest również nabycie
umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy
i poza nią.

Celem szkolenia jest zapoznanie osób zarządzających
oświatą ze skutkami przepisów wprowadzonych
ustawą o finansowaniu zadań oświatowych
w innych ważnych ustawach oświatowych
i omówienie skutków tych zmian.

Grupa docelowa:
Warsztaty kierowane są do kadry zarządzającej
placówkami oświatowymi.

Czas trwania szkolenia:
24 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół
oraz osób, które zarządzają oświatą w zakresie
organizacyjnym i finansowym w JST: prezydentów/
burmistrzów/wójtów, naczelników wydziałów
edukacji i oświaty, radnych – szczególnie z komisji
zajmujących się sprawami oświaty, pełnomocników
oświaty, inspektorów ds. oświaty, specjalistów
ds. kadr w oświacie.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Zarządzanie stresem – podstawy teoretyczne
Nowatorskie techniki zarządzania stresem
Trening zachowania w sytuacjach stresowych
Radzenie sobie ze stresem w zespole
Motywowanie pracowników i organizacja pracy
Kluczowe zasady wspierające udzielanie informacji
zwrotnych

Program szkolenia:
Przedstawienie ustaw zmienianych ustawą
o finansowaniu zadań oświatowych wraz
z terminami wejścia w życie
Omówienie zmian w ustawie o systemie oświaty,
prawie oświatowym i przepisach wprowadzających
Omówienie zmian w Systemie Informacji Oświatowej

Efektywne rozwiązywanie konfliktów

Zmiany w zakresie dotowania szkół prowadzonych
przez instytucje spoza sektora finansów publicznych.
Wskaźnik zwiększający

Jak zachęcić kogoś do zmiany?

Dotacja podręcznikowa od kwietnia 2018 r.

Wszelkie aspekty manipulacji

Zmiany w art. 76 Karty Nauczyciela

Techniki manipulacji

Omówienie przykładowych dokumentów – regulamin
wynagradzania nauczycieli, wzór stosowany przy
ocenie cząstkowej dyrektora

Trening udzielania informacji zwrotnych

Techniki obrony przed manipulacją

Omówienie sytuacji zgłoszonych przez uczestników
szkolenia
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Finansowanie zadań oświatowych
– dotacje dla placówek prowadzonych
przez instytucje spoza sektora
finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie
dyscypliny finansów
publicznych w jednostce
oświatowej

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
ze skutkami przepisów wprowadzonych ustawą
o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie
dotowania szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
prowadzonych przez instytucje spoza sektora
finansów publicznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie
na wybranych przykładach praktycznych
problemów związanych z regułami
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w szkołach.

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół oraz
osób, które zarządzają oświatą w zakresie organizacyjnym
i finansowym w JST: prezydentów/burmistrzów/
wójtów, naczelników wydziałów edukacji i oświaty,
radnych , pełnomocników oświaty, inspektorów
ds. oświaty, specjalistów ds. finansowych w oświacie.

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
szkół, dyrektorów przedszkoli, którzy ponoszą
odpowiedzialność za wydatkowanie środków
publicznych, oraz dla osób pracujących
w działach finansowych i w zespołach obsługi
finansowej oświaty, jak również realizujących bądź
nadzorujących te zadania w organie prowadzącym.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

6 godzin dydaktycznych

6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Grupa docelowa:

Przedstawienie struktury III rozdziału ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych. Porównanie
przepisów

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w zakresie zaciągania
zobowiązań i dokonywania wydatków w szkole

Jak wyliczyć podstawową kwotę dotacji dla
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych?

Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia

Jak wyliczyć dotację dla szkoły publicznej?
Szczegółowe omówienie wskaźnika zwiększającego
Wyrównania oraz limity 25% / 50% w aktualnie
obowiązujących przepisach
Jakie dane publikujemy na stronie BIP?
Studium przypadku – wyliczenie miesięcznych
transz dotacji w roku 2018 dla przedszkola
niepublicznego oraz szkoły publicznej
Wyliczenie miesięcznych transz dotacji w roku 2018
z uwzględnieniem zmienności uczniów
Omówienie przykładowych dokumentów – wzory
uchwał, przykłady wyliczenia wskaźnika
zwiększającego i inne

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej
Nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami
publicznymi przyznanymi szkole
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w zakresie zamówień
publicznych
Przegląd orzecznictwa komisji orzekających
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych w szkołach
Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych
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Działalność zarobkowa
realizowana przez szkoły
prowadzone przez jednostki
samorządu terytorialnego

Kontrola placówek oświatowych
przez RIO i organ prowadzący
w zakresie prawidłowości
prowadzenia gospodarki
finansowej

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uaktualnienie i zdobycie
nowej wiedzy dotyczącej działalności zarobkowej
realizowanej przez szkoły oraz podniesienie
kompetencji osób zarządzających placówkami
oświatowymi.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie
przygotowania placówki do kontroli prowadzonej
przez organ prowadzący i organ nadzoru oraz
przedstawienie metod i obszarów kontroli.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
placówek oświatowych i kierowników
gospodarczych.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:
Wprowadzenie – uwarunkowania prawne
Możliwości pozyskiwania środków finansowych
dla placówki oświatowej (wynajem, darowizna,
sponsoring, inne)
Oddanie nieruchomości gminnej w trwały zarząd jej
jednostce organizacyjnej
Pełnomocnictwo organu prowadzącego udzielane
kierownikowi jednostki organizacyjnej
Organizacja współpracy z podmiotami
zewnętrznymi
Możliwości dofinansowania z budżetu Unii
Europejskiej dla szkół w nowej perspektywie
2014– 2020

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, głównych
księgowych, księgowych oraz pracowników obsługi
administracyjnej placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Zakres i sposób prowadzenia kontroli
prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej
placówki oświatowej
Kontrola dochodów i wydatków
Zaciąganie zobowiązań przez placówkę oświatową
Klasyfikacja budżetowa
Kontrola Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych
Sprawozdania w zakresie operacji finansowych
Sprawozdania budżetowe
Sprawozdanie Rb-27s
Inwentaryzacja
Konsekwencje dla placówki oświatowej
w przypadku wykrycia nieprawidłowości
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Kontrola zarządcza
– praktyczne wskazówki

Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych w jednostce
oświatowej

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przypomnienie obowiązujących
przepisów na temat kontroli w placówce oświatowej
i doskonalenie umiejętności oraz utrwalenie
wiedzy dotyczącej zasad tworzenia i zawartości
dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.

Szkolenie ma na celu poznanie zagadnień dotyczących
praktyki stosowania w szkole lub przedszkolu
przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń
Socjalnych. Sposób realizacji szkolenia pozwoli
na uwzględnienie konkretnych przypadków
występujących w placówce oświatowej oraz
omówienie praktycznych przykładów.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
wszystkich typów placówek oświatowych oraz osób,
które w jednostkach wspierają dyrektora
w realizacji zadań i obowiązków związanych
z kontrolą zarządczą.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Idea, pojęcie i cele kontroli zarządczej

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
szkół, dyrektorów przedszkoli, którzy ponoszą
odpowiedzialność za administrowanie Zakładowym
Funduszem Świadczeń Socjalnych, oraz dla osób
pracujących w działach personalnych, w zespołach
obsługi finansowej oświaty, jak również realizujących
bądź nadzorujących te zadania w organie
prowadzącym.

Czas trwania szkolenia:
6-8 godzin dydaktycznych

Doskonalenie umiejętności przeprowadzenia
kontroli zarządczej
Tworzenie dokumentacji dotyczącej kontroli
zarządczej własnej jednostki oświatowej
Samoocena – aspekt praktyczny

Program szkolenia:
Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych
Zasady gospodarowania ZFŚS
Opodatkowanie oraz oskładkowanie świadczeń
z ZFŚS
Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
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Planowanie budżetu
w samorządzie w oparciu
o projekt własnej i skutecznej
procedury

Finanse publiczne jednostek
oświatowych

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami
opracowania procedury budżetowej w jednostce
samorządu terytorialnego.

Szkolenie dotyczyć będzie nabycia wiedzy w zakresie
odpowiedzialności dyrektora placówki za finanse
publiczne.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która jest
pracownikiem samorządu i uczestniczy w procesie
planowania budżetu.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
wszelkiego typu szkół i placówek oświatowych,
a także pracowników organów prowadzących
oraz nadzorujących szkoły i placówki oświatowe.

6 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Finanse publiczne w jednostkach samorządu
terytorialnego
Budżet jednostek samorządu terytorialnego i plan
finansowy jednostki organizacyjnej
Tryb zatwierdzania budżetu i planów finansowych
jednostek organizacyjnych

Program szkolenia:
Planowanie budżetu jednostki oświatowej
Klasyfikacja dochodów i wydatków występujących
w jednostce oświatowej
Sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych
w jednostkach oświatowych

Zasady wykonywania budżetu

Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora szkoły jako
kierownika jednostki sektora finansów publicznych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych w zakresie planowania

Kompetencje dyrektora szkoły a kompetencje
i obowiązki głównego księgowego

Zasady planowania wspólnej usługi

Przykłady naruszenia dyscypliny finansów
publicznych w jednostkach oświatowych

Opracowanie budżetu określonej jednostki
samorządu terytorialnego
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Co skarbnik powinien wiedzieć
o oświacie w przeddzień
planowania budżetu?

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne
skarbników samorządowych w planowaniu budżetu
JST, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków
na oświatę.

Grupa docelowa:
W kursie powinna uczestniczyć osoba, która zajmuje
stanowisko skarbnika w samorządzie.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Dotowanie szkół, przedszkoli
i placówek niepublicznych
w praktyce

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności
w zakresie dotowania szkół i placówek.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
JST, którzy chcą nabyć umiejętności w zakresie
przygotowania, zakomunikowania oraz sprawnego
przeprowadzenia w samorządzie zmiany w obszarze
obsługi procesu dotowania szkół, przedszkoli
i placówek niepublicznych.

Czas trwania szkolenia:
Program szkolenia:

6 godzin dydaktycznych

Źródła finansowania oświaty
Analiza porównawcza organizacji szkół na tle
podobnych samorządów
Indywidualna analiza wybranych wskaźników
dla poszczególnych samorządów
Arkusz organizacyjny jako jeden z najważniejszych
dokumentów tzw. okołobudżetowych
w samorządzie

Program szkolenia:
Przygotowanie i przeprowadzenie zmiany
Skuteczna komunikacja
Cel i istota gromadzenia wniosków o dotacje

Analiza arkusza organizacyjnego pod kątem
racjonalizacji wydatków budżetowych

Waga trafnych szacunków wysokości kwot dotacji
w planowaniu budżetu JST

Zarządzanie finansami oświaty – modele wspólnej
obsługi

Miesięczne sprawozdania z liczby uczniów
a wypłaty dotacji

Planowanie budżetu w gminie – wsparcie
planowania budżetu za pomocą narzędzi
informatycznych (Sigma)

Sprawozdania z wykorzystania dotacji – budowa
modelowego sprawozdania

Optymalizacja obsługi finansowej, organizacyjnej
i administracyjnej

Kontrola placówek niepublicznych

Działania pozwalające na optymalizację wydatków
w oświacie i innych jednostkach w gminie/powiecie
Centralizacja VAT w gminie/powiecie
– najważniejsze zagadnienia i problemy
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Zasady i procedury
postępowania przy
dofinansowaniu kształcenia
młodocianych

Zarządzanie zmianą

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawami
prawnymi, zasadami i trybem przyznawania zwrotu
kosztów kształcenia pracowników młodocianych
i charakterem pomocy de minimis.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z obszaru
psychologii zmiany, w tym mechanizmów rządzących
procesem projektowania i wdrożenia zmian.

Grupa docelowa:
Szkolenie kierowane jest do pracowników wydziałów
oświaty w JST oraz naczelników wydziału oświaty.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
administracji samorządowej, w tym dla: burmistrzów,
prezydentów, wójtów, skarbników, głównych
księgowych, kierowników wydziałów, inspektorów,
kierowników i pracowników ZEAS-ów, radnych,
dyrektorów i wicedyrektorów szkół.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Dofinansowanie kształcenia młodocianych
– podstawy prawne
Podstawy prawne „pomocy de minimis”
Procedura wnioskowania o zwrot kosztów
kształcenia młodocianych

Program szkolenia:
Istota i cele zmiany
Rodzaje i źródła zmian
Rodzaje oporu wobec zmian
Komunikacja w procesie wdrażania zmian

Zasady postępowania przy zwrocie kosztów
kształcenia młodocianych
Pozyskiwanie środków z dotacji i naliczanie dotacji
Sprawozdanie o „pomocy de minimis”
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Efektywne zarządzanie
placówką oświatową

Efektywne zarządzanie jednostką
oświatową. Jak wykorzystać
prawo do zarządzania szkołą lub
przedszkolem

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności
efektywnego zarządzania placówką oświatową.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej
statusu dyrektora szkoły, uwarunkowań formalno-prawnych i faktycznych podległości służbowej
dyrektora wobec organu prowadzącego oraz zakresu
odpowiedzialności z tytułu zadań wykonywanych
na powierzonym stanowisku.

Grupa docelowa:
Szkolenie kierowane jest do kadry menadżerskiej
placówek oświatowych (dyrektorzy, pracownicy JST
– naczelnik, dyrektor, kierownik wydziału edukacji).

Czas trwania szkolenia:
3 dni (18 godzin dydaktycznych)

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz
dla pracowników samorządowych – prezydentów,
wójtów, naczelników wydziałów edukacji,
dyrektorów ZEAS-ów, w tym dla pracowników
organów prowadzących odpowiedzialnych
za prowadzenie edukacji.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (12 godzin dydaktycznych)

Program szkolenia:
Sztuka konwersacji – umiejętność słuchania
i efektywnej komunikacji
Indywidualne predyspozycje zarządzania
i budowania zespołu
Dobry system oświaty – czyli jaki?
Etapy rozwoju pracowników i ich role w grupie
Style zarządzania
Kreatywne zarządzanie zespołem
Budowanie zespołu
Prezentacja modelu zmiany
Ćwiczenia coachingowe

Program szkolenia:
Status dyrektora szkoły w świetle obowiązujących
przepisów prawa
Zakres zadań, kompetencji i upoważnień dyrektora
szkoły (placówki)
Dyrektor szkoły jako działający w imieniu
pracodawcy oraz jako pracownik
Zwierzchnictwo służbowe organu prowadzącego
wobec dyrektora szkoły
Interes samorządu a zarządzanie organizacją,
zasobami kadrowymi i finansami szkoły
Dyrektor szkoły jako realizator polityki oświatowej
organu prowadzącego (samorządu)
Zakres odpowiedzialności administracyjnej,
budżetowej, cywilnej oraz karnej dyrektora szkoły
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Warsztaty na temat jakości
oświaty

Sposób szacowania przyszłego
zapotrzebowania na usługi
szkół dla dzieci i młodzieży

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem warsztatów jest wypracowanie wspólnego
stanowiska, jakiej oświaty oczekuje społeczność
lokalnego samorządu, oraz zwrócenie uwagi na rolę
badań opinii społecznej wśród uczestników rynku
usług edukacyjnych, czyli nauczycieli i rodziców
uczniów.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy
i kompetencji kadry zarządzającej oświaty w zakresie
umiejętności przygotowania wieloletnich prognoz
dotyczących liczby uczniów.

Grupa docelowa:
W warsztatach powinny wziąć udział osoby
reprezentujące środowiska oświatowe
i samorządowe, np. władze gminy, radni, urzędnicy,
nauczyciele i dyrektorzy jednostek oświatowych.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do pracowników
samorządu ze znajomością zagadnień poruszanych
na szkoleniu.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Co to znaczy „dobry system oświaty w gminie”?

Charakterystyka lokalnej sieci szkół

Czym jest jakość lokalnej oświaty
i jak ją kształtować?

Pozyskiwanie i analiza danych demograficznych

Czy można zmierzyć jakość oświaty?

Wykorzystanie prognozy liczby ludności na lata
2014–2050 sporządzonej przez GUS
Analiza danych historycznych JST – wprowadzenie
Analiza danych historycznych JST – analiza
przypadków
Sposób przygotowania wieloletniej prognozy liczby
uczniów
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Skutki zmian parametrów
standaryzacji w placówkach
zarządzanych za pomocą bonu
organizacyjnego

Kształtowanie wizerunku
szkoły oraz nowoczesne
metody promocji

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest utrwalenie technik zarządzania
szkołami za pomocą bonu organizacyjnego.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności uczestnikom szkolenia w zakresie
kształtowania wizerunku szkoły oraz nowoczesnych
metod promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Grupa docelowa:
W kursie powinna uczestniczyć osoba, która układa
arkusz organizacyjny szkoły oraz zna zagadnienia
związane z bonem organizacyjnym.

Czas trwania szkolenia:
3 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz dla
osób odpowiedzialnych za budowanie wizerunku
szkoły, a także dla włodarzy i naczelników wydziałów
edukacji.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (12 godzin dydaktycznych)

Program szkolenia:
Przyczyny zmiany parametrów standaryzacji
Analiza błędów popełnianych w arkuszach
organizacyjnych

Program szkolenia:
Elementy wizerunku szkoły. Konkurencyjne
otoczenie zewnętrzne
Wpływ pracowników szkoły na jej pozytywny
wizerunek
Narzędzia promocyjne wspierające budowanie
wizerunku szkoły
Analiza bieżącego wizerunku szkoły
Media relations
Strona internetowa szkoły jako element
wizerunkowy
Budowanie zespołu ds. promocji szkoły
Opracowanie wyróżników placówki
Praktyki dla uczniów
Patronaty i sponsorzy oraz mecenasi
Określenie grup docelowych i potencjalnych
odbiorców kierunków w promocji szkoły
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Prawo

Dotacje podręcznikowe
w okresie wdrażania reformy
oświaty, wnioskowanie, realizacja
i rozliczanie w roku szkolnym
2017/2018 i kolejnych latach

Karta Nauczyciela po 1 stycznia
2018 roku. Pragmatyka
zawodowa nauczycieli i zmiany
w prawie pracy

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych przy wdrażaniu
w roku szkolnym 2017/2018 i kolejnych latach
szkolnych obowiązku dostarczenia bezpłatnych
podręczników dla uczniów oraz zakupu materiałów
ćwiczeniowych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy dotyczącej
prawa pracy dla nauczycieli oraz przygotowanie
kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych
do wdrożenia zmian wynikających z ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzającej
nowe rozwiązania do Karty Nauczyciela.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół
oraz pracowników organu prowadzącego, którzy będą
realizować zadania związane z rozdysponowaniem
podręczników, ich udostępnianiem, zakupem
materiałów ćwiczeniowych oraz rozliczaniem dotacji.

Szkolenie kierowane jest do urzędników
samorządowych, dyrektorów szkół i przedszkoli,
kierowników CUW-ów, naczelników wydziałów
oświaty/edukacji, pracowników realizujących zadania
personalno-kadrowe w szkołach, jednostkach
obsługi oraz urzędach gmin i powiatów.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Zmiany w prawie – ustawa Prawo oświatowe oraz
ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
oświatowe
Organ prowadzący oraz dyrektor szkoły wobec
obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnych
podręczników po zmianie przepisów ustawy
o systemie oświaty
Rola i zadania szkoły
Bezpłatne podręczniki od strony formalnoprawnej
i finansowo-księgowej
Realizacja obowiązku wypożyczenia podręcznika
uczniom

Program szkolenia:
Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli
Awans zawodowy nauczycieli
Obowiązki nauczycieli w zakresie doskonalenia
zawodowego
Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli
Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli
Nowe zasady korzystania z uprawnień socjalnych,
urlopów i uprawnień rodzicielskich
Zmiany dotyczące wynagrodzeń
Inne zmiany dotyczące szkół oraz placówek
publicznych i niepublicznych

Przechowywanie i brakowanie podręczników.
Polityka inwentaryzacyjna w okresie wdrażania
reformy i po niej
Dotacja celowa – realizacja zakupu i rozliczanie
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Jak przygotować się do ruchu
kadrowego i opracować arkusz
organizacji w świetle zmian
w ustawie Karta Nauczyciela?

Jak prawidłowo sporządzić
arkusz organizacji placówki
zgodnie z najnowszymi
zmianami?

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie dyrektorów
szkół do prawidłowej realizacji obowiązków
pracodawcy w kontekście ruchu kadrowego w roku
szkolnym 2017/2018.

Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznymi
aspektami zmian w ustroju szkolnym dotyczącymi
zasad sporządzania i zatwierdzania arkusza
organizacji placówek oświatowych, wprowadzonych
przepisami ustaw Prawo oświatowe.

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół
oraz osób, które zarządzają oświatą w zakresie
organizacyjnym i finansowym w JST: prezydentów/
burmistrzów/wójtów, naczelników wydziałów
edukacji i oświaty, radnych – szczególnie z komisji
zajmujących się sprawami oświaty, pełnomocników
oświaty, inspektorów ds. oświaty, specjalistów
ds. kadr w oświacie.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do osób, które
zarządzają oświatą w zakresie organizacyjnym
i finansowym w JST, prezydentów/burmistrzów/
wójtów, naczelników wydziałów edukacji, radnych
– szczególnie z komisji zajmujących się sprawami
oświaty, pełnomocników oświaty, inspektorów
ds. oświaty. Osoby, które będą zaangażowane we
współpracę z organami nadzoru pedagogicznego
oraz związkami zawodowymi przy zatwierdzaniu
arkusza organizacji, przede wszystkim dyrektorzy
szkół.

Czas trwania szkolenia:
2 dni (12 godzin dydaktycznych)

Program szkolenia:
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(art. 220–255) a ruch kadrowy
Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy
– analiza okoliczności stosowania aktów prawnych
Analiza istotnych dla ruchu kadrowego zapisów
rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji
szkół i przedszkoli
Łączone pensa nauczycieli a zmiany w art. 42 KN
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w arkuszu
Arkusz organizacji a ruch kadrowy – terminy
i zadania
Praktyczne rozwiązania trudnych problemów
kadrowych

Program szkolenia:
Porównanie stanu sprzed zmian z nowymi zasadami
uregulowań w zakresie zatwierdzania arkusza
organizacji
Jak zapewnić optymalną organizację
placówek pod kątem spraw kadrowych oraz
formalnofinansowych?
Odpowiedzialność kierownika/lidera/przywódcy za
procedurę uzgodnień oraz ostateczne zatwierdzenie
arkusza organizacji
Studium przypadku – proces uzgodnień

Omówienie przykładowych dokumentów
związanych z ruchem kadrowym
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Organizacja pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
i kształcenia specjalnego
w roku szkolnym 2018/2019

Związki zawodowe w oświacie
– uwarunkowania prawne,
zadania, kompetencje
i uprawnienia

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie skutków
przepisów dotyczących organizacji i finansowania
kształcenia specjalnego oraz pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy dotyczącej
zadań i kompetencji związków zawodowych w oświacie,
a także wyjaśnienie, w jaki sposób dyrektor przedszkola,
szkoły, placówki, samorząd lokalny mają współdziałać
z przedstawicielami związków zawodowych, aby nie
naruszać uprawnień ani kompetencji i jednocześnie
aby zachować własne uprawnienia i autonomię.

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół
oraz osób, które zarządzają oświatą w zakresie
organizacyjnym i finansowym w JST: prezydentów/
burmistrzów/wójtów, naczelników wydziałów
edukacji i oświaty, radnych – szczególnie z komisji
zajmujących się sprawami oświaty, pełnomocników
oświaty, inspektorów ds. oświaty, specjalistów
ds. kadr w oświacie.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów
gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się
wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem
oświaty, do radców prawnych zajmujących się obsługą
prawną oświaty, kierowników centrów usług wspólnych
oraz do dyrektorów przedszkoli i szkół.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Przepisy obowiązujące w obszarze kształcenia
specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Organizacja kształcenia specjalnego
Omówienie sytuacji zgłoszonych przez uczestników
szkolenia

Program szkolenia:
Związki zawodowe w oświacie – uwarunkowania
formalnoprawne
Właściwość miejscowa i rzeczowa struktur
organizacyjnych związków zawodowych
Współdziałanie dyrektora jednostki oświatowej
z organizacjami związków zawodowych
Organizacje związków zawodowych
w postępowaniu konkursowym dotyczącym wyboru
dyrektora jednostki oświatowej
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
a organizacje związków zawodowych
Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji
publicznej, przetwarzanie danych osobowych
a organizacje związków zawodowych
Przykłady dobrych praktyk dotyczących
współdziałania dyrektora i JST z organizacjami
związków zawodowych pracowników oświaty
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Obowiązki i prawa nauczycieli
wynikające z ustawy Prawo
oświatowe i Karty Nauczyciela

Instrukcja kancelaryjna, dostęp
do informacji publicznej
i archiwizacja dokumentów

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi
regulującymi prawa i obowiązki nauczyciela.

Celami szkolenia dotyczącego instrukcji
kancelaryjnej są podniesienie efektywności
zarządzania dokumentacją i poprawa organizacji
pracy w urzędzie poprzez zapoznanie się z zasadami
postępowania z dokumentacją i wykonanie
praktycznych zadań w tym zakresie.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
placówek oświatowych i nauczycieli wszystkich
specjalności.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej
urzędów, osób na samodzielnych stanowiskach pracy
oraz pracowników zajmujących się merytorycznym
załatwianiem spraw w urzędzie. Jest ono również
kierowane do pracowników archiwum i osób
odpowiedzialnych za prawidłowy obieg
dokumentacji i informacji w urzędzie.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Obowiązki i prawa nauczycieli wynikające z ustawy
o systemie oświaty i Karty Nauczyciela
Zmiany w Karcie Nauczyciela spowodowane
wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego
z dniem 1 września 2017 roku

Program szkolenia:
Ogólne zasady czynności kancelaryjnych.
Podstawowe pojęcia

Obowiązki pracownicze nauczyciela wynikające
z Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych

System kancelaryjny

Obowiązek doskonalenia zawodowego i ocena
pracy nauczyciela

Jednolity rzeczowy wykaz aktów

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
w kontekście uregulowań prawnych

Rejestry, ewidencje, skargi i wnioski

Odpowiedzialność prawna nauczycieli

Instrukcja kancelaryjna

Symbole kwalifikacyjne rzeczowego wykazu aktów

Wewnętrzny obieg aktów
Informacja publiczna
Prowadzenie archiwum
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Tworzenie aktów
wewnętrznych placówki
oświatowej z elementami
technik prawodawczych

Prawo zamówień publicznych
a zamówienia w kwotach
nieprzekraczających progów
stosowania ustawy PZP

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat
przeprowadzania prawidłowych procesów związanych
z aktami wewnętrznymi w placówce oświatowej.

Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień procedur
i dokumentacji oraz zasad postępowania przy
udzielaniu zamówień w kwotach nieprzekraczających
progu stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych w porównaniu z procedurami
ustawowymi PZP.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
placówek oświatowych, przedstawicieli organów
prowadzących oraz pracowników samorządowych
dokonujących oceny formalnoprawnej projektów
aktów prawa wewnętrznego, zatwierdzających
lub nadzorujących tworzenie aktów i dokumentów
wewnętrznych w placówkach oświatowych.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrekcji wszystkich
typów placówek oświatowych oraz pracowników
samorządowych zajmujących się udzielaniem
zamówień publicznych.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

6 godzin dydaktycznych

6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Podstawa prawna do stanowienia aktów
wewnętrznych w placówce oświatowej
Nadzór nad aktami wewnętrznymi i dokumentacją
wewnętrzną
Zastosowanie techniki legislacyjnej w aktach
wewnętrznych w placówce oświatowej
Podmioty uprawnione do redagowania,
zatwierdzania, wprowadzania w życie, zmiany
lub uchylania aktów wewnętrznych
Czynniki wpływające na system aktów
wewnętrznych w placówce oświatowej
Konsekwencje i sankcje wynikające
z nieprzestrzegania aktów wewnętrznych.
Podmioty uprawnione do stosowania sankcji

Program szkolenia:
Zamówienia publiczne – informacje ogólne
Wartość przedmiotu zamówienia
Tryby i formy udzielania zamówień z uwagi na
specyfikę przedmiotu zamówienia i wartość
przedmiotu zamówienia oraz kryteria wyboru
dostawcy/wykonawcy
Podstawy prawne udzielania zamówień publicznych
w zależności od wartości przedmiotu zamówienia
Procedura udzielania zamówień poniżej progów
ustawowych
Kontrola udzielania zamówień publicznych
poniżej i powyżej progów stosowania ustawy
Prawo zamówień publicznych
Weryfikacja wykonywania umowy przez dostawcę
lub wykonawcę

Sposoby prawidłowego ogłaszania aktów prawa
wewnętrznego
Typowe procedury wprowadzania, uchylania
i zmiany treści aktów wewnętrznych w placówce
oświatowej
Tworzenie przykładowego aktu wewnętrznego
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Skuteczność działań kadrowych
dyrektora szkoły podejmowanych
w procesie rozwiązania, zmiany,
wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem
samorządowym – w kontekście
orzecznictwa sądowego

Polityka kadrowa – dyrektor
w roli pracodawcy

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy dotyczącej
roli i zadań dyrektora jako pracodawcy.

Cel szkolenia:

Grupa docelowa:

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
dotyczących kształtowania polityki kadrowej
w oświacie.

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych, którzy pragną podnieść
swoje kompetencje w zakresie prawidłowości
realizacji procesu podejmowania i rozwiązywania
stosunku pracy.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
szkół i placówek oświatowych oraz pracowników
odpowiedzialnych za kadry w placówce oświatowej.
Zalecane jest uczestnictwo osób biorących udział
w procesie podejmowania i rozwiązywania stosunku
pracy. Ponadto sugeruje się udział pracowników
organu prowadzącego nadzorujących pracę
ww. placówek.

Czas trwania szkolenia:
5 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Nawiązywanie i realizacja stosunku pracy
z nauczycielami
Enumeratywne przypadki zawierania umów
na czas określony
Zmiany w stosunku pracy – praktyczna realizacja

Program szkolenia:
Ruch kadrowy a skuteczność działań i decyzji
dyrektora szkoły w zakresie prawa pracy
Pragmatyka podejmowanych działań kadrowych
Rozwiązanie stosunku pracy z naruszeniem
przepisów prawa – uprawnienia nauczyciela/
pracownika samorządowego. Środki ochrony
prawnej przy rozwiązywaniu stosunku pracy

Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy
z nauczycielem
Uprawnienia pracownicze wynikające z Karty
Nauczyciela
Nawiązanie, zmiany, rozwiązanie stosunku pracy
z pracownikami samorządowymi
Uprawnienia i obowiązki pracownicze

Orzecznictwo sądowe w zakresie roszczeń
z obszaru prawa pracy. Studium konkretnych
przypadków
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Aplikacje firmy
VULCAN
Status prawny dyrektora
szkoły (placówki oświatowej).
Podległość służbowa dyrektora

Analiza danych zgromadzonych
za pomocą systemu Sigma
– opis organizacji i finansów.
Seminarium dla pracowników
JST

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej
statusu dyrektora szkoły, uwarunkowań formalnoprawnych i faktycznych podległości służbowej
dyrektora wobec organu prowadzącego oraz
z zakresu odpowiedzialności z tytułu wykonywanych
zadań na powierzonym stanowisku.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów
szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz
pracowników samorządowych (prezydentów,
wójtów, naczelników wydziałów edukacji, dyrektorów
ZEAS-ów), a także pracowników organu prowadzącego,
którzy mają stosowne upoważnienia do realizowania
zwierzchnictwa służbowego w stosunku
do dyrektorów placówek oświatowych bądź
realizują zadania związane z prowadzeniem
spraw personalnych dyrektorów.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności
analizowania danych systemu Sigma w obszarze
organizacji i finansów.

Grupa docelowa:
W kursie powinien uczestniczyć pracownik organu
prowadzącego, który będzie się posługiwał aplikacją
Sigma w codziennej pracy w zakresie zarządzania
organizacją i finansami podległych jednostek
oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
16 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:
5 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Gromadzenie i weryfikacja danych arkuszy
organizacyjnych

Program szkolenia:

Zarządzanie finansami

Status dyrektora szkoły w świetle obowiązujących
przepisów prawa

Opiniowanie arkuszy organizacyjnych przez
pracowników Kuratorium Oświaty

Zakres kompetencji, zadań i upoważnień dyrektora
szkoły (placówki). Funkcje dyrektora

Projektowane zmiany w finasowaniu zadań
oświatowych

Dyrektor szkoły jako działający w imieniu
pracodawcy
Dyrektor szkoły jako pracownik. System
wynagradzania i karania
Zwierzchnictwo służbowe organu prowadzącego
wobec dyrektora szkoły a podległość służbowa
Zakres odpowiedzialności administracyjnej,
cywilnoprawnej oraz karnej dyrektora szkoły
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Zasady zdrowego żywienia
dzieci i młodzieży. Jak układać
pełnowartościowe jadłospisy
w Stołówce Optivum?
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami
zdrowego żywienia dzieci i młodzieży oraz
układania pełnowartościowych jadłospisów
w aplikacji Stołówka Optivum. Uczestnicy otrzymają
świadectwo MEN potwierdzające udział w szkoleniu.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych
na stanowisku intendenta, kierownika
administracyjnego, kierownika stołówki szkolnej,
pracownika stołówki szkolnej i dietetyka oraz osób
układających jadłospisy.

Czas trwania szkolenia:
16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Znaczenie żywienia dla młodego organizmu
Rodzaje głodów pokarmowych organizmu
Składniki pokarmowe, ich rola, źródła oraz skutki
niedoborów i nadmiarów
Czego unikać, a co jest wskazane w żywieniu
w świetle nauki?
Zasady komponowania racjonalnych posiłków
Przygotowanie programu do pracy
Układanie i drukowanie jadłospisów
Funkcje magazynowe w programie Stołówka
Optivum
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02.

Ochrona danych
osobowych
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Doskonalenie umiejętności
bezpiecznego przetwarzania
danych osobowych
w placówkach oświatowych
z uwzględnieniem nowego
unijnego rozporządzenia
dotyczącego ochrony danych
osobowych
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami
ochrony danych osobowych z uwzględnieniem
nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Dostęp do informacji publicznej
a ochrona danych osobowych

Cel szkolenia:
Celami szkolenia są wyjaśnienie pojęć związanych
z informacją publiczną i sytuacji, w jakich dostęp
do informacji publicznej powinien zostać ograniczony
ze względu na ochronę danych osobowych, oraz
analiza przypadków występujących w codziennej
praktyce urzędniczej.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do burmistrzów,
wójtów, kierowników gminnych i powiatowych
jednostek organizacyjnych, osób odpowiedzialnych
za prowadzenie zadań związanych z informacją
publiczną w organach prowadzących, tj. szefów
wydziałów oświaty, dyrektorów ZEAS-ów (CUW-ów),
dyrektorów wszelkiego typu szkół i placówek
oświatowych, pracowników sekretariatów
i administracji tych placówek, przedstawicieli
organów prowadzących placówki oświatowe.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Dane, informacje oraz dane osobowe
Zasady przetwarzania danych

Program szkolenia:

Przetwarzanie wizerunku

Dane i informacje jako aktywa, dane osobowe
jako szczególny rodzaj danych

Publikacja wizerunku w mediach społecznościowych

Pojęcie informacji publicznej

Konsekwencje uchwalenia nowego rozporządzenia
unijnego w zakresie ochrony danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 r.

Ograniczenia prawa do informacji publicznej
Obowiązki udostępnienia informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej
Formy udostępniania informacji publicznej
Charakterystyka i status Biuletynu Informacji
Publicznej
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Bezpieczeństwo przetwarzania
danych w sekretariacie placówek
oświatowych
z uwzględnieniem nowego
unijnego rozporządzenia
dotyczącego ochrony danych
osobowych

Ochrona danych osobowych
i bezpieczeństwo informacji
w codziennej pracy nauczyciela

Cel szkolenia:
Cel szkolenia:
Szkolenie dotyczy zagadnień ochrony danych
osobowych oraz bezpieczeństwa informacji
w kontekście pracy sekretariatu w szkole,
z uwzględnieniem nowego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami
ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa
informacji w kontekście pracy nauczyciela.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli
wszystkich typów placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
sekretariatu wszystkich typów szkół i placówek
oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Dane osobowe i informacje

Program szkolenia:
Dane i informacje

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe na dokumentach papierowych
– przetwarzanie tradycyjne

Dane osobowe na dokumentach papierowych
– przetwarzanie tradycyjne

Dane osobowe w systemach informatycznych
– przetwarzanie elektroniczne

Dane osobowe w systemach informatycznych
– przetwarzanie elektroniczne

Odpowiedzialność nauczyciela w zakresie
przepisów o ochronie danych osobowych

Udostępnianie danych uczniów

Podstawowe założenia wprowadzanych zmian
w zakresie ochrony danych osobowych

Dobre praktyki
Znaczenie wprowadzenia nowego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w pracy
sekretariatu placówki oświatowej
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Bezpieczne użytkowanie
dziennika elektronicznego
i udostępnianie danych ucznia

Ochrona danych osobowych
i bezpieczeństwo przetwarzania
wizerunku uczniów
w codziennej pracy nauczyciela

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Szkolenie dotyczy zagadnień ochrony danych
osobowych w kontekście bezpieczeństwa
użytkowania dziennika elektronicznego
i udostępniania danych uczniów przez placówki
oświatowe.

Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień ochrony danych
osobowych oraz bezpieczeństwa przetwarzania
wizerunku w kontekście pracy nauczyciela.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
placówek oświatowych prowadzących dokumentację
w formie dziennika elektronicznego.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli
wszystkich typów placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Dane osobowe ucznia

Dane i informacje

Zakres przetwarzanych danych i przesłanki
legalności

Przetwarzanie wizerunku
Publikacja wizerunku w mediach społecznościowych

Bezpieczne użytkowanie dziennika elektronicznego
Postępowanie w sytuacjach losowych
Udostępnianie danych uczniów
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Ochrona danych osobowych
i bezpieczeństwo informacji
w codziennej pracy pracowników
administracji szkoły

Cel szkolenia:
Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień ochrony
danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji
w kontekście pracy administracyjnej w szkole.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
administracji wszystkich typów szkół i placówek
oświatowych.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:
Dane i informacje
Zasady przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe na dokumentach papierowych
– przetwarzanie tradycyjne
Dane osobowe w systemach informatycznych
– przetwarzanie elektroniczne
Odpowiedzialność pracownika administracji
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03.

Szkolenia dla rad
pedagogicznych
i pracowników
placówek
oświatowych

35

katalog szkolen_D.indd 35

07.08.2018 16:03:26

Komunikacja
interpersonalna
Efektywna współpraca
z rodzicami – jak budować
relacje i reagować w sytuacjach
trudnych?

Mediacje rówieśnicze
w szkole

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
przezwyciężania sytuacji trudnych w kontaktach
z rodzicami oraz budowania z nimi relacji opartych
na współpracy.

Dzięki szkoleniu jego uczestnicy zdobędą
umiejętność prowadzenia mediacji w konfliktach
uczniów.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli,
wychowawców, dyrektorów oraz pedagogów
i psychologów szkolnych. Na specjalne zamówienie
istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć
dla uczniów.

4 godziny dydaktyczne

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów
i nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli
i placówek oświatowych.

8 lub 4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Portret współczesnego rodzica

Dynamika konfliktów uczniów

Rola emocji w kontakcie z rodzicami

Mediacje na tle różnych sposobów rozwiązywania
konfliktów w szkole

Komunikacja empatyczna w nawiązywaniu
pozytywnych relacji z rodzicami
Budowanie współpracy z rodzicami

Pięć zasad mediacji
Etapy prowadzenia mediacji między uczniami
Narzędzia aktywnego słuchania
Kluczowe narzędzia mediacyjne
Wdrażanie mediacji w szkole – przykłady dobrych
praktyk
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Praca z uczniem

Jak porozumiewać się prosto
i skutecznie? Komunikacja
interpersonalna w praktyce

Metody pracy z uczniami
o różnych potencjałach
i sposobach absorpcji wiedzy

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności
budowania poprawnych komunikatów oraz
asertywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
rozpoznawania i wykorzystywania potencjału ucznia
oraz informacji na temat różnic indywidualnych
mających istotny wpływ na sposób absorpcji
i odtwarzania wiedzy przez uczniów.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla rad pedagogicznych
i pracowników JST.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:
W kursie powinna uczestniczyć osoba, która jest
zainteresowana zweryfikowaniem stosowanych
metod pracy oraz poznaniem nowych metod pracy
z uczniami o różnych potencjałach i sposobach
absorpcji wiedzy.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:
Wprowadzenie w tematykę komunikacji
interpersonalnej – omówienie znaczenia
różnorodności map poznawczych
Komunikacja niewerbalna – rola i składowe:
fakty i mity
Metody przezwyciężania barier i szumów
komunikacyjnych

Program szkolenia:
Sposoby wykorzystywania zmiennych
psychologicznych w procesie nauczania
Podstawowe procesy poznawcze
Charakterystyka czynników wpływających na
poprawę efektów uczenia
Metody i techniki pracy z grupą

Asertywność w kontaktach interpersonalnych
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Jak obudzić w uczniach
odpowiedzialność za własny
rozwój, czyli ocenianie
kształtujące – warsztaty

Ocenianie kształtujące jako
sposób budzenia w uczniach
odpowiedzialności za własny
rozwój

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
stosowania oceniania kształtującego na
zajęciach dydaktycznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z ideą oceniania
kształtującego jako metody wspierającej rozwój
ucznia.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

W warsztatach powinna uczestniczyć osoba, która
jest nauczycielem zainteresowanym stosowaniem
oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Strategie oceniania kształtującego w praktyce
Formułowanie celów kształcenia – praca
z podstawą programową

Program szkolenia:
Ocenianie kształtujące jako metoda współpracy
z uczniami
Zmiana w podejściu do oceniania

Przygotowywanie zadań dydaktycznych zgodnie
z taksonomią Bolesława Niemierki

Planowanie lekcji z elementami oceniania
kształtującego

Formułowanie pytań kluczowych – ćwiczenia

Rola oceny koleżeńskiej i samooceny w ocenianiu

Przedstawienie przykładowej lekcji
z zastosowaniem tych technik
Przygotowanie scenariusza lekcji z zastosowaniem
oceniania kształtującego
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Trudne zachowania uczniów
– metody reagowania

Przygotowanie do stosowania
metody coachingowej jako
metody pracy wspierającej
rozwój uczniów

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie kompetencji
minimalizujących występowanie niepożądanych
zachowań uczniów m.in. poprzez stosowanie
wygaszania i wzmacniania różnicującego.

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
wykorzystania podejścia coachingowego w pracy
z uczniami.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli
wszystkich poziomów kształcenia.

Czas trwania szkolenia:
3 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli pragnących
włączyć coaching do swojej praktyki wychowawczej.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:

Modyfikowanie i eliminowanie zachowań
niepożądanych

Główne zasady i narzędzia coachingu w kontekście
pracy dydaktycznej

Manipulowanie wzmocnieniami

Kluczowe umiejętności nauczyciela niezbędne
w podejściu coachingowym

Manipulowanie bodźcami poprzedzającymi
Stosowanie kar

Komunikacja w coachingu
Zastosowanie wybranych modeli coachingu
w kontekście własnej praktyki nauczycielskiej
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Jak pracować z uczniem
o niskich osiągnięciach
edukacyjnych?

Gry szkolne uczniów. Metody
rozpoznawania i sposoby
reagowania

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
dostosowania stylu pracy i metod do możliwości
rozwojowych ucznia, ze szczególnym
uwzględnieniem pracy na zasobach.
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników
z teorią analizy transakcyjnej, dostarczenie
umiejętności rozpoznawania własnych i cudzych
gier, przedstawienie wiadomości na temat
skutecznych interwencji świadomego nauczyciela
oraz przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej
manipulacji w szkole.

Czas trwania szkolenia:

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

8 godzin dydaktycznych

Szkolenie przeznaczone jest dla wychowawców,
nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów
szkół.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Badania Hattiego

Wewnętrzna gra

Przyczyny trudności w nauce

Sposoby strukturalizacji czasu w kontekście:
nauczyciel, rodzic i uczeń

Neurodydaktyka a proces nauczania
Metody nauczania sprzyjające i niesprzyjające
mózgowi
Informacja zwrotna i rozmowa rozwojowa
– struktura

Gry psychologiczne – analiza zjawiska
Przegląd gier szkolnych uczniów
Sposoby postępowania w sytuacji gry szkolnej
Zagrożenie manipulacją i szantażem emocjonalnym
Sposoby radzenia sobie z manipulacją i szantażem
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Cyberzagrożenia – jak dbać
o bezpieczeństwo uczniów
w internecie?

Metody motywacji pozytywnej
– jak zachęcać uczniów
do efektywnej nauki?

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej
bezpieczeństwa uczniów korzystających
z internetu.

Celem szkolenia jest pokazanie metod
wspomagających nauczycieli w motywowaniu
uczniów do nauki.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Rodzaje zagrożeń w internecie

Czynniki wpływające na poprawę efektów uczenia

Sprawcy i ofiary w cyberprzestrzeni

Uwarunkowania rozwojowe uczniów vs. wpływ
rówieśników, rodziców i nauczycieli

Profilaktyka, przeciwdziałanie, pomoc ofiarom
Jak rozmawiać z uczniami i rodzicami?

Wzbogacanie warsztatu metod i technik uczenia
Planowanie doskonalenia zainicjowanych
umiejętności
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Praca z uczniem przeżywającym
trudności psychologiczne

Jak uczyć dzieci rozwiązywania
konfliktów?

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej
problemów, zaburzeń i trudności psychologicznych
charakterystycznych dla okresu adolescencji oraz
nauka umiejętności ułatwiających pracę
z uczniem przeżywającym te trudności.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli
z pojęciem konfliktu oraz przekazanie
im umiejętności wykorzystywania metod
zarządzania konfliktem.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli szkół
średnich.

Czas trwania szkolenia:

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:
Specyfika trudności i zaburzeń w okresie
dojrzewania
Jak rozmawiać o problemie?
Jak osiągnąć sukces poprzez współpracę rodziców,
terapeutów i nauczycieli?
Jak nauczać obowiązków szkolnych, wymagać ich
i je egzekwować w przypadku ucznia z problemami
psychologicznymi?

Program szkolenia:
Konflikt, egocentryzm dziecięcy – definicje
Przyczyny konfliktów
Metody rozwiązywania konfliktów
Opracowanie scenariuszy zajęć rozwijających
inteligencję emocjonalną
Rozwiązywanie realnych konfliktów

Skuteczna praca w sytuacjach problematycznych
– wskazówki
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Katalog metod aktywizujących
dziecko

Nauczanie metodą
projektu edukacyjnego

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie kadry pedagogicznej
z wybranymi aktywnymi metodami pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności dotyczących pracy metodą
projektu edukacyjnego na lekcji.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry pedagogicznej.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

8 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania
Cieszyńskiej

Metoda projektu edukacyjnego – przypomnienie
podstawowych wiadomości

Metoda czytania globalnego Domana

Zainicjowanie projektu. Podział grup i zadań

Metoda nauki matematyki Gruszczyk-Kolczyńskiej

Spisanie kontraktu

Metoda dobrego startu Bogdanowicz

Realizowanie kolejnych etapów projektu

Metoda ruchu rozwijającego Sherborne

Zbieranie i opracowywanie materiałów przez
uczestników projektu

Metoda kinezjologii edukacyjnej Dennisona
Inne metody aktywne

Przygotowanie narzędzi do podsumowania i oceny
projektu
Przygotowanie prezentacji efektów pracy
Ewaluacja projektu
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Rozwój rady
pedagogicznej
Znaczenie głosu w pracy
nauczyciela – profilaktyka

Budowanie zespołu nauczycieli

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności dotyczących profilaktyki głosu.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat
zasad budowania dobrego zespołu nauczycielskiego.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół
i nauczycieli.

4 godziny dydaktyczne

Czas trwania szkolenia:
5 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Znaczenie głosu w pracy nauczyciela

Zespół w realiach szkoły i rady pedagogicznej

Ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne oraz oddechowe

Etapy budowania zespołu – szanse i zagrożenia

Profesjonalne metody leczenia głosu

Zespół w praktyce – przykłady organizacji zespołów
nauczycieli
Konflikty w zespole
Komunikacja interpersonalna w zespole
nauczycielskim
Efektywne delegowanie zadań
i odpowiedzialności w zespole
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Wizerunek szkoły

Rada pedagogiczna podstawą
budowania pozytywnego
wizerunku szkoły

Budowanie wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności dotyczących sposobów budowania
pozytywnego wizerunku szkoły w jej otoczeniu
i na rynku edukacyjnym.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom
wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania
wizerunku szkoły w społeczności lokalnej,
budowania przewagi konkurencyjnej szkoły
na lokalnym rynku edukacyjnym, podkreślenia
nowoczesności placówki poprzez metody i formy
nauczania zgodne ze współczesnymi możliwościami
i wymaganiami edukacyjnymi przy zastosowaniu
nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
wykorzystania potencjału technicznego i kadrowego
szkoły, podkreślenia potencjału osobowego,
doskonalenia pracy placówki w dziedzinie promocji
szkoły, a także zwiększania prestiżu i sławy szkoły
poprzez działania marketingowe.

Grupa docelowa:
Warsztaty przeznaczone są dla dyrektorów szkół
i osób odpowiedzialnych za budowanie wizerunku
szkoły.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Grupa docelowa:
Program szkolenia:
Wizerunek rady pedagogicznej jako czynnik
przewagi konkurencyjnej i najważniejszy element
kształtowania pozytywnego wizerunku placówki
edukacyjnej

Warsztaty przeznaczone są dla dyrektorów
szkół i osób odpowiedzialnych za budowanie
wizerunku szkoły.

Czas trwania szkolenia:
8 godzin dydaktycznych

Budowanie marki szkoły
Tworzenie marki nauczyciela profesjonalisty

Program szkolenia:
Elementy wizerunku szkoły. Konkurencyjne
otoczenie zewnętrzne
Wpływ pracowników szkoły na jej pozytywny
wizerunek
Narzędzia promocyjne wspierające budowanie
wizerunku szkoły
Analiza bieżącego wizerunku szkoły
Media relations
Komunikacja placówki w internecie
Budowanie zespołu ds. promocji szkoły
Indywidualne konsultacje dla uczestników szkolenia
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Kształtowanie wizerunku
placówki edukacyjnej oraz
nowoczesne metody promocji

Autorytet nauczyciela
a wizerunek szkoły

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom
wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania
wizerunku szkoły oraz stosowania nowoczesnych
metod promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy
i umiejętności z zakresu budowania formalnego
i nieformalnego autorytetu wśród uczniów oraz
jego wpływu na wizerunek szkoły
w środowisku lokalnym.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do rad pedagogicznych,
dyrektorów szkół oraz osób odpowiedzialnych za
budowanie wizerunku szkoły.

Grupa docelowa:

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

4,5 godziny dydaktycznej

6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów
szkół i nauczycieli.

Elementy wizerunku szkoły. Konkurencyjne
otoczenie zewnętrzne

Autorytet – znaczenie terminu.
Przykładowe definicje

Wpływ pracowników i dyrektora szkoły na jej
pozytywny wizerunek

Czynniki wpływające na budowanie i obniżanie
autorytetu nauczyciela

Narzędzia promocyjne wspierające budowanie
wizerunku szkoły

Wpływ współpracy nauczycieli na kształtowanie
współczesnego autorytetu

Analiza bieżącego wizerunku szkoły

Warsztaty efektywnej komunikacji

Strona internetowa szkoły jako element
wizerunkowy
Budowanie zespołu ds. promocji szkoły
Opracowanie wyróżników placówki
Praktyki dla uczniów
Patronaty i sponsorzy oraz mecenasi
Określenie grup docelowych i potencjalnych
odbiorców kierunków
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Ewaluacja

Ewaluacja wewnętrzna
w placówce oświatowej

Ewaluacja zewnętrzna
– jak się do niej przygotować?

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
prowadzenia rzetelnej ewaluacji wewnętrznej
w sposób łatwy i skuteczny.

Celem szkolenia jest przygotowanie placówek
oświatowych do ewaluacji zewnętrznej
prowadzonej w ramach nadzoru pedagogicznego.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do rad pedagogicznych
oraz wszystkich osób zajmujących się prowadzeniem
ewaluacji wewnętrznych w placówkach
oświatowych.

Szkolenie skierowane jest do rad pedagogicznych
placówek oświatowych.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

4 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:
Dostosowanie ewaluacji do możliwości i potrzeb
placówki

Program szkolenia:
Idea i założenia ewaluacji zewnętrznej

Formułowanie pytań ewaluacyjnych

Wymagania MEN – jak je odczytywać, analizować
i akcentować w trakcie ewaluacji zewnętrznej?

Wybór i zastosowanie wskaźników ewaluacji

Przygotowanie placówki do ewaluacji zewnętrznej

Formułowanie pytań badawczych

Przebieg ewaluacji zewnętrznej

Ankieta – jak ją tworzyć, aby była pomocna
i łatwa w użyciu?
Metody ilościowe w ewaluacji wewnętrznej
placówek oświatowych
Ewaluacja poprzez zabawę
Przygotowanie raportu ewaluacyjnego
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Sekretariat

Interpretacja wyników
egzaminów zewnętrznych
w kontekście pracy szkoły

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy
i umiejętności w zakresie prawidłowej analizy
wyników uczniów i wyciągania z niej wniosków
w celu doskonalenia procesu dydaktycznego.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Profesjonalne i kompleksowe
prowadzenie sekretariatu
w jednostkach oświatowych

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
z regulacjami prawnymi dotyczącymi pracy szkoły,
procedurami formalnoprawnymi związanymi
z dokumentacją szkolną oraz profesjonalnym
prowadzeniem zadań sekretariatu, a także
praktycznymi rozwiązaniami funkcjonowania
sekretariatu w szkole.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla sekretarzy szkół/
przedszkoli/placówek oświatowych, dyrektorów,
osób zatrudnionych w sekretariacie i osób
starających się o stanowisko w sekretariacie
placówki oświatowej.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Etapy postępowania z wynikami w szkole.
Ogólne sposoby analizy wyników
Analiza wyników szkoły na przestrzeni lat.
Wskaźniki EWD dla poszczególnych klas według
przedmiotów, potencjału i płci uczniów.
Analiza wyników zrównanych
Poszukiwanie związków pomiędzy wynikiem
egzaminu a różnorodnymi czynnikami. Konteksty
i zasoby wypracowane przez szkołę
Wyniki egzaminu w kontekście ewaluacji
wewnętrznej w szkole

Program szkolenia:
Prawo w sekretariacie
Systemy kancelaryjne dziennikowe
i bezdziennikowe
Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy
wykaz aktów
Organizacja pracy
Kierowanie sekretariatem. Zadania sekretariatu
szkolnego
Obowiązek prowadzenia metryki aktów
załatwianych spraw
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Dokumentacja szkolna
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Osobowość sekretarza szkoły/przedszkola
w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych
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Funkcjonowanie rad rodziców
w świetle obowiązującego
prawa

Rola szkoły w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, kiedy
ofiarą jest uczeń

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie podstaw
prawnych funkcjonowania rad rodziców, w tym
kompetencji ustawowych rady rodziców. Ponadto
uczestnicy poznają źródła finansowania oświaty
z uwzględnieniem środków pozabudżetowych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie
regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Grupa docelowa:
W kursie powinni uczestniczyć dyrektorzy szkół,
którzy w praktyce będą mieli do czynienia
z wnioskami i opiniami rady rodziców. Jednocześnie
powinni oni znać aktualne podstawy prawne
funkcjonowania rad rodziców.

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli,
dyrektorów szkół i pedagogów, którzy w swojej
praktyce zawodowej mogą mieć kontakt z uczniem
będącym osobą narażoną na przemoc w rodzinie.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:
5 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Rola rady rodziców w szkole
Podstawa prawna działania rad rodziców
Źródła finansowania oświaty
Finanse rady rodziców
Sposoby i źródła środków gromadzonych
przez radę rodziców

Program szkolenia:
Podstawa prawna przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Najważniejsze pojęcia z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie
Obowiązki pracowników oświaty w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Procedura „Niebieskie Karty”

Regulamin rady rodziców
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Prawo

Gospodarowanie mieniem
jednostek oświatowych

Nowe i zmienione obowiązki
JST w zmodernizowanym
Systemie Informacji Oświatowej
w roku szkolnym 2017/2018

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie
wiedzy w zakresie prawidłowej ewidencji majątku
i związanej z tym odpowiedzialności za mienie
jednostki.

Czas trwania szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom
aktualnie dostępnej części aplikacji do napełniania
bazy i przetwarzania danych SIO oraz przedstawienie
istotnych aspektów prawnych z zakresu Systemu
Informacji Oświatowej i ochrony danych osobowych.
Uczestnicy dowiedzą się, jak rozwiązywać aktualne
problemy związane z napełnianiem bazy nowego
SIO, a także jak powiązać obowiązki wynikające
z pracy z aplikacją SIO z realizacją zadań kontroli
zarządczej.

6 godzin dydaktycznych

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej
i pracowników administracji wszystkich typów
placówek oświatowych.

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się
napełnianiem bazy, przetwarzaniem i pozyskiwaniem
danych na potrzeby Systemu Informacji Oświatowej
oraz dyrektorów jednostek systemu oświaty.

Czas trwania szkolenia:
Program szkolenia:
Gospodarowanie majątkiem – kontrola
i odpowiedzialność ujęte w unormowaniach
wewnętrznych
Ewidencja majątku
Inwentaryzacja

6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania
danych w SIO z uwzględnieniem wprowadzanych
zmian
Zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO
w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych
Praktyczne rozwiązywanie problemów
wynikających z pracy z bazą danych SIO
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Technologie ICT

Podstawy wykorzystania
platformy Moodle w pracy
nauczyciela

Nauka programowania
w klasach I–III szkoły
podstawowej

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom
wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia
materiałów e-learningowych oraz umieszczania ich
na platformie Moodle.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli
do realizacji zajęć z zakresu kodowania
i programowania w klasach I–III zgodnie
z nową podstawą programową.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, którzy
chcą poznać zagadnienia związane z dydaktyką
e-learningu.

Czas trwania szkolenia:

Uczestnikiem kursu może być nauczyciel
przedmiotów informatycznych przygotowujący się
do realizacji zajęć dla dzieci z zakresu kodowania
i programowania w klasach I–III.

8 godzin dydaktycznych

Czas trwania szkolenia:
16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Podstawowe zagadnienia związane z e-learningiem
Dydaktyka e-learningu
Zarządzanie pracą platformy
Metodologia tworzenia lekcji i testów
dydaktycznych online

Program szkolenia:
Wprowadzenie metodyczne do uczenia
programowania w zależności od wieku ucznia
Elementy algorytmiki – wykorzystywanie narzędzi
Programowanie
Zasady przedstawiania informacji w prezentacjach
multimedialnych
Programowanie wizualne
Użytkowanie komputerów
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Nauka programowania
w klasach IV–VI szkoły
podstawowej

Nauka programowania
w klasach VII–VIII szkoły
podstawowej

Cel szkolenia:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do realizacji
zajęć z zakresu kodowania i programowania
w klasach IV–VI zgodnie z nową podstawą
programową.

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli
do realizacji zajęć z zakresu kodowania
i programowania w klasach VII–VIII zgodnie
z nową podstawą programową.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa:

Uczestnikiem kursu może być nauczyciel
przedmiotów informatycznych przygotowujący się
do realizacji zajęć dla dzieci z zakresu kodowania
i programowania w klasach IV–VI.

Uczestnikiem kursu może być nauczyciel
przedmiotów informatycznych przygotowujący się
do realizacji zajęć dla dzieci z zakresu kodowania
i programowania w klasach VII–VIII.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania szkolenia:

16 godzin dydaktycznych

16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Program szkolenia:

Wprowadzenie metodyczne do uczenia
programowania w zależności od wieku ucznia
Algorytmika – przegląd wybranych algorytmów
mających odzwierciedlenie w życiu codziennym
Wykorzystanie narzędzi TIK przy rozwiązywaniu
wybranych problemów z użyciem algorytmów
Programowanie wizualne
Użytkowanie komputerów

Najnowsze trendy w edukacji
Przegląd wybranych algorytmów mających
odzwierciedlenie w życiu codziennym
Wykorzystanie narzędzi TIK przy rozwiązywaniu
wybranych problemów z użyciem algorytmów
Programowanie
Bazy danych
Bezpieczeństwo w sieci
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Korzystanie z tablicy
interaktywnej IQ Board

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie umiejętności
obsługi tablicy interaktywnej i wykorzystania
oprogramowania IQ Board podczas zajęć lekcyjnych.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:
4 godziny dydaktyczne

Wykorzystanie narzędzi TIK
w dydaktyce

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników
ze skutkami przepisów wprowadzonych ustawą
o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie
dotowania szkół, przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez instytucje
spoza sektora finansów publicznych.

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół
oraz osób, które zarządzają oświatą w zakresie
organizacyjnym i finansowym w JST: prezydentów/
burmistrzów/wójtów, naczelników wydziałów
edukacji i oświaty, radnych, inspektorów ds. oświaty,
specjalistów ds. finansowych w oświacie.

Czas trwania szkolenia:
6 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:
Poznanie zasad działania i oprogramowania tablicy
interaktywnej IQ Board
Warianty pracy na tablicy interaktywnej
Poznanie przykładów pracy na tablicy
interaktywnej IQ Board na podstawie
gotowych aplikacji
Praca na tablicy interaktywnej, narzędzia i zasoby

Program szkolenia:
Jak wyliczyć podstawową kwotę dotacji dla
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych?
Jak wyliczyć dotację dla szkoły publicznej?
Szczegółowe omówienie wskaźnika zwiększającego
Wyrównania i limity 25% / 50% w aktualnie
obowiązujących przepisach
Jakie dane publikujemy na stronie BIP?
Studium przypadku – wyliczenie miesięcznych
transz dotacji w 2018 roku dla przedszkola
niepublicznego i szkoły publicznej
Wyliczenie miesięcznych transz dotacji w 2018 roku
z uwzględnieniem zmienności uczniów
Omówienie przykładowych dokumentów
– wzory uchwał, przykłady wyliczenia wskaźnika
zwiększającego i inne
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