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Szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów, szefów zespołów przedmiotowych 

„Organizacja pracy szkoły w dobie nauczania zdalnego -  

rozwiązania praktyczne.” 29 kwietnia 2020 r.  

Szkolenie online - webinarium 

ZAPROSZENIE 
  
Szanowna Dyrekcjo,  
 
Obecna sytuacja wymusiła na szkołach niestandardowe formy działania. Od miesiąca nauczanie 
zdalne, które do niedawna było jedynie możliwością stało się wyłączną możliwą formą prowadze-
nia lekcji czy organizowania pracy.  Dyrektorzy i nauczyciele stawiają wiele pytań. Jakie regulacje 
prawne powinny kształtować nauczanie online, jaka powinna być praktyka? To dlatego zaprasza-
my Państwa na szkolenie online.  
  

„Organizacja pracy szkoły w dobie nauczania zdalnego -  rozwiązania praktyczne”. 
 

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 29 kwietnia 2020 r. w godzinach 12.00 – 14.00. 
 

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. : zasady ustalenia i dokumentowania  tygodniowego zakresu 
materiału dla poszczególnych klas z uwzględnieniem równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym 
dniu, zróżnicowania tych zajęć czy możliwości psychofizycznych ucznia, to jak monitorować i sprawdzać 
wiedzę ucznia przy użyciu aplikacji i tradycyjnych metod, omówimy zasady rozliczania czasu pracy, ewalu-
acji pracy placówki podczas pracy zdalnej, aneks do planu nadzoru pedagogicznego. Poruszymy to jak 
organizować pracę pedagoga, psychologa, świetlicy i biblioteki w czasie pracy na odległość. Powiemy jak 
budować kontakt z rodzicami.  
 

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT. 
 
 

Koszt udziału w szkoleniu to 149 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymal-
nie do 27 kwietnia br. na adres email wskazany w formularzu.  
 

WEBINARIUM KROK PO KROKU 
 

1. Przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim 
swój e-mail (warunek konieczny). 
 
2. Na wskazany e-mail otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem). 
 
3. W dniu szkolenia kliknij w link, wpisz swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail. 
 
4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie. 
 
5. W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą w 
trakcie i po szkoleniu.  
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