
 

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH NADZORU 

PEDAGOGICZNEGO I ZMIAN W PRZEPISACH PRAWA 
OŚWIATOWEGO

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się w warunkach ciągle trwającej epidemii, a także licznych zmian w organizacji systemu oświaty. 
To oznacza, że dyrektor zobowiązany jest zorganizować pracę szkoły z uwzględnieniem aktualnych warunków epidemicznych, 
a ponadto: 
• zorganizować wsparcie uczniów w pokonaniu skutków długotrwałego nauczania zdalnego; 
• wdrożyć nowe przepisy do organizacji pracy szkoły; 
• opracować plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa oraz wniosków 

i wyników nadzoru pedagogicznego pełnionego w roku szkolnym 2021/2022. 
W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego przekażemy aktualne informacje prawne z zakresu 
organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 oraz wskazówki jak je zastosować w praktyce. 

 
CELE I KORZYŚCI: 
• Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu zmian w przepisach dotyczących organizacji szkoły w roku szkolnym 2021/2022. 
• Nabycie umiejętności wdrożenia nowych przepisów epidemicznych, organizacyjnych i wytycznych nadzoru pedagogicznego 

do organizacji pracy szkoły. 
• Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie wprowadzenia do planu nadzoru pedagogicznego dyrektora zadań wynikających 

z kierunków polityki oświatowej państwa. 
• Zdobycie informacji pozwalających na prawidłowe przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego, z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów a także sprawne i skuteczne wypracowanie planu nadzoru pedagogicznego szkoły na rok 2021/2022. 
 

PROGRAM: 
1. Omówienie wytycznych epidemicznych do organizacji pracy szkoły we wrześniu 2021r. - wzory praktycznego zastosowania 

wytycznych. 
2. Programy wsparcia uczniów po pandemii – obowiązkowe i fakultatywne zadania dyrektora. 
3. Omówienie zmian w przepisach prawa o organizacji pracy szkoły obowiązujących od września 2021r. – wytyczne do ich 

prawidłowego wdrożenia. 
4. Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 a także planów nadzoru pedagogicznego 

kuratorów oświaty dla poszczególnych jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli, placówek). 
5. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 (wzór) z uwzględnieniem: 

• wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w jednostce oświatowej w poprzednim roku szkolnym; 

• podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa opublikowanej przez Ministra Edukacji Narodowej 8 lipca br. 
7. Tryb przyjęcia dokumentów o organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 - wzory uchwał i zarządzeń dyrektora. 
8. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników. 

 
ADRESACI:  
Przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych.  
 
PROWADZĄCY: 
Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 
1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, 
wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję 
dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania 
oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników 
samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań 
oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana 
przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

SZKOLENIE ON LINE 
27 sierpnia 2021 r. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem 
wytycznych nadzoru pedagogicznego i zmian w przepisach prawa 

oświatowego 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
27 sierpnia 2021 r. Szkolenie w godzinach 09:00-13:00 

  

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi 
ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź tel. (42) 307 32 38 biuro@frdl-lodz.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 
i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na  
www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 24 sierpnia 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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