Pracownia Wspierania Kadry Kierowniczej
Tytuł formy

Data i godzina

Miejsce
spotkania

Odpłat
ność

Adresaci szkolenia

Nazwisko
prowadzącego

Uwagi

Kierunki polityki
oświatowej, priorytety
miasta

MRO5
Rola dyrektora w przeciwdziałaniu
zagrożeniom

07.05.2018
godz. 13.30

WCDN

36 zł

dyrektorzy
i wicedyrektorzy
szkół/placówek

Małgorzata
Rogowska
Wiktor Szanin

zgłoszenia:
m.rogowska@wcd
n.wroc.pl
do 04.05.2018

GJA17
RODO dla nauczycieli

8.05.2018

WCDN

120 zł

nauczyciele szkół i
placówek

BKU
Szkolenie dotyczące realizacji
rekrutacji w roku szkolnym
2018/2019
GJA16
Prawidłowe wdrożenie nowego
systemu ochrony danych osobowych
w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Miasto Wrocław
RMA 27
Zasady prawidłowego żywienia
dziecka z cukrzycą typu 1

9.05.2018
11.05.2018
14.05.2018

WCDN

0 zł

kandydaci na
przewodniczących
komisji
rekrutacyjnych

eksperci ds.
danych
osobowych
Barbara
Kutrowska

zgłoszenia:
g.jarmuz@wcdn.wr
oc.pl
zgłoszenia:
b.kutrowska@wcd
n.,wroc.pl

21.05.2018
konsultacje

WCDN
sala nr 1

0 zł

dyrektorzy szkół

eksperci ds.
danych
osobowych

zgłoszenia:
g.jarmuz@wcdn.wr
oc.pl

nie dotyczy

28.05.2018
godz. 9.00-11.00

WCDN
sala nr 1

0 zł

dyrektorzy
i wicedyrektorzy
przedszkoli szkół
oraz inni
zainteresowani

Oliwia
Bazylewicz

Zgłoszenia
r.maniowska@
wcdn.wroc.pl

Promocja zdrowia

RMA 7
Organizacja i zarządzanie pracą
przedszkola –
,,Rekrutacja do przedszkoli”
ESO4
Organizacja i zarządzanie szkołami
ponadpodstawowymi i branżowymi

maj 2018

WCDN

0 zł

sieć współpracy
dyrektorów
i wicedyrektorów
przedszkoli
sieć współpracy
dyrektorów
i wicedyrektorów
szkół

maj 2018

WCDN

0 zł

Bezpieczeństwo
w Internecie.
Odpowiedzialne
Korzystanie
z mediów
społecznościowych
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Edyta Sobala

zgłoszenia
r.maniowska@
wcdn.wroc.pl
zgłoszenia:
e.sobala@wcdn.wr
oc.pl

nie dotyczy

MRO
Ocena pracy dyrektora w kontekście
zadań organu prowadzącego
ESO4
Organizacja i zarządzanie szkołami
ponadpodstawowymi i branżowymi
(zasady rekrutacji)

07.06.2018
godz.11.00

WCDN

0 zł

czerwiec 2018

WCDN

0 zł

GJA15
Siła i odporność psychiczna

czerwiec 2018

WCDN

880 zł

RMA 5
Kurs kwalifikacyjny z zakresu
metodyki nauczania języka
angielskiego w okresie
wczesnoszkolnym dla nauczycieli
przedszkoli i nauczania
początkowego
KNO
Ocena pracy nauczyciela

czerwiec 2018 –
grudzień 2018

WCDN
sala nr 1

1500 zł

termin zostanie
podany po
ogłoszeniu
rozporządzenia o
ocenie pracy
nauczyciela

WCDN

ponadpodstawowyc
h
dyrektorzy
szkół/placówek

Małgorzata
Rogowska

nie dotyczy

sieć współpracy
dyrektorów
i wicedyrektorów
szkół
ponadpodstawowyc
h
dyrektorzy szkół

Edyta Sobala

zgłoszenia:
e.sobala@wcdn.wr
oc.pl

nie dotyczy

Grażyna Jarmuż

nie dotyczy

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego oraz
edukacji
wczesnoszkolnej

lektorzy,
konsultanci,
doradcy

zgłoszenia:
g.jarmuz@wcdn.wr
oc.pl
zgłoszenia:
r.maniowska@wcd
n.wroc.pl
lub faksem
71 796 45 60
do 15.05.2018

Dyrektorzy i
nauczyciele szkół i
placówek

Pracownia
Wspierania
Kadry
Kierowniczej

nie dotyczy

nie dotyczy

Rady pedagogiczne

Tytuł formy
KNO
Zmiany w Karcie
Nauczyciela
ESO
Tworzenie strategii
wizerunkowej szkoły
MRO2
Prowadzenie dokumentacji
przebiegu nauczania w
przedszkolach, szkołach
i placówkach
GJA6
O danych osobowych w
szkole/placówce

Liczba
godzin

Adresaci szkolenia

Nazwisko prowadzącego

Uwagi

Kierunki polityki
oświatowej, priorytety
miasta

2

Rada pedagogiczna szkół i
placówek

Urszula Hojda
lub
Krzysztof Nowak

zgłoszenia na drukach WCDN
proszę przesłać na adres:
poczta@wcdn.wroc.pl

nie dotyczy

4

Zainteresowani nauczycieli

Edyta Sobala

zgłoszenia na drukach WCDN
proszę przesłać na adres:
poczta@wcdn.wroc.pl

nie dotyczy

3

Rada pedagogiczna szkół i
placówek

Małgorzata Rogowska

zgłoszenia na drukach WCDN
proszę przesłać na adres:
poczta@wcdn.wroc.pl

nie dotyczy

3

Rada pedagogiczna szkół i
placówek

eksperci ds. danych
osobowych

zgłoszenia na drukach WCDN
proszę przesłać na adres:
poczta@wcdn.wroc.pl

nie dotyczy

