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Szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów i psychologów, nauczycieli 

przedmiotowych 

 

„Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.”  

26 października 2021 r., godz. 12.00 – 14.00  

Szkolenie online – webinarium 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

 

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:  

 

1.Opinii, wniosków i zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - 

charakterystyka. 

2. Oceniania i dostosowania przy dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii, ryzyku 

dysleksji rozwojowej, inteligencji niższej niż przeciętna. 

3. Dokumentowania działań związanych z ocenianiem - od statutu do kryteriów 

oceniania. 

4. Systemowych rozwiązań w szkole dotyczących oceniania. 

5. Współpracy między rodzicami, nauczycielami, a dyrektorem na płaszczyźnie 

oceniania.  

W ostatniej części szkolenia przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi. 

 

Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione ze szczególnym uwzględnieniem 

właściwej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz działań 

związanych z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia.  

 

PRELEGENTKI 
 

JOANNA BRZOSKOWSKA 
 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku 
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Z wykształcenia pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. 

Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Wykładowca  w Wyższej 

Szkoły Bankowej w Gdańsku na kierunku pedagogika.  Autor wielu artykułów i 

publikacji dotyczących organizacji i dokumentowania kształcenia specjalnego oraz 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, które ukazały się 

m.in. w Wydawnictwie Raabe.  Liczne wystąpienia na konferencjach związanych z 

organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomaganiem szkół przez 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, m.in. na konferencjach „Budowanie 

pozytywnej strategii promocyjnej w środowisku lokalnym”, „Szkoła-poradnia razem na 

rzecz ucznia”, organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Opiekun 

merytoryczny i prelegent cyklu szkoleń „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom 

i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.  

 

ANITA PLUMIŃSKA-MIELOCH 

 

Dyrektor Zespołu Szkół 

(szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi) 

 

Wieloletni dyrektor szkoły w podpoznańskim Luboniu, autor artykułów w prasie 

fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, prelegent na konferencjach 

ogólnopolskich, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, współautor 

podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do 

historii. Wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, opiekowała się ponad 100 

uczniami, którzy zostali laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów 

historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako mentor w  Aktywnej 

Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała  scenariusze i recenzowała 

scenariusze  w ramach tego programu.  Za swoją pracę otrzymała  nagrody 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i  Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w 

konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczycielu Roku 2019, członek 

Superbelfrów RP. W 2020 roku została uhonorowana tytułem Profesora Oświaty. 
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