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Warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli 

 

„Planowanie nadzoru pedagogicznego i pracy wolontariatu 

w roku szkolnym 2017/18.” 
6 września  2017 r., sala szkoleniowa w Hotelu Traffic w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1 

 

PROGRAM KONFERENCJI 
 

11.00 - 11.15  Rejestracja uczestników, kawa. 
 
11.15 - 11.30  Prawne podstawy nadzoru pedagogicznego – wykład. 
 
11.30 - 12.15 Budowanie planu nadzoru z wykorzystaniem wyników ewaluacji wewnętrznej 
oraz dziennika elektronicznego - warsztat.  
 
12.15 - 12.45  Karta obserwacji lekcji – warsztat.  
 
12.45 - 13.00  Przerwa kawowa, poczęstunek (kanapki).  
 
13.00 – 13.30 Wolontariat jako zadanie szkoły -  wykład. 
 
13.30 – 14.00 Organizacja pracy wolontariatu w szkole – warsztat 
 
*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu. 

 
Po szkoleniu dyrektor i jego zespół : 

 
- znają zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej opublikowanego 11 lipca br. na 

stronach MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego,  
 

- wiedzą jak opracować plan nadzoru; zawierający pięć form nadzoru  przewidzianych w 
rozporządzeniu,  

 
- znają zapisy ustawy prawo oświatowe dotyczące wolontariatu, wiedzą jakie niezbędne 

warunki musi zapewnić dyrektor do działania wolontariatu w szkole.   
 

Szkolenie jest skierowane do: dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli pełniących 
obowiązki szefów zespołów zadaniowych, pedagogów i psychologów szkolnych. 
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PRELEGENT 
 

 

Anita Plumińska - Mieloch - Dyrektor Gimnazjum, ekspert Ministerstwa Edukacji 

Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. Współautor podręczników do historii 

(seria Bliżej Historii) w ramach współpracy z Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym. 

Autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do historii. Przygotowywała również 

inne materiały dydaktyczne dla wydawnictw WSiP i Graf-Punkt. Przygotowała i wdrożyła 

dwie innowacje pedagogiczne ( E-historia i Eduspace - kształtowanie przestrzeni 

edukacyjnej). Ponad 100 jej uczniów zostało laureatami ogólnopolskich ( Historia Bliska, 

Arsenał Pamięci, Losy bliskich, Losy dalekich, konkursy IPN-u) i wojewódzkich konkursów 

historycznych. Współtworzyła platformę ITAO. Pracowała jako mentor w Aktywnej 

Edukacji, pisała także scenariusze i recenzowała scenariusze innych w ramach tego 

programu. Pełniła funkcję mentora w Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Za swoją 

pracę otrzymała trzy nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i nagrodę Ministra 

Edukacji Narodowej. W październiku 2016 roku odebrała statuetkę „Dyrektora z pasją” 

przyznawaną przez miesięcznik dyrektora „Szkoła. Miesięcznik dyrektora.” Szkoła w której 

pełniła funkcję dyrektora została wskazana w konkursie organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski jako „Wielkopolska Szkoła Roku 2016”. 
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