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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy i Wicedyrektorzy 

Szkół i Placówek 

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku 

zaprasza Państwa na kolejną edycję kursu Akademia Dyrektora. Jest to cykl bezpłatnych 

szkoleń doskonalących, których celem jest wsparcie w kierowaniu szkołą/placówką 

oświatową oraz upowszechnianie najnowszej wiedzy na ten temat. Spotkania będą miały 

formę seminariów i będą odbywać  się w czwartki, jeden lub dwa razy w miesiącu. Terminy 

spotkań w roku 2021 zostały podane poniżej. Kurs rekomendujemy wszystkim Państwu 

Dyrektorom i Wicedyrektorom szkół i placówek oświatowych, którzy chcą działać lepiej, 

efektywniej i ciekawiej.   

Inauguracja kursu Akademia Dyrektora w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się 

21.10 2021 r.(czwartek) w godz. 11.00 - 14.00 online (Platforma TEAMS). Temat pierwszego 

seminarium: Podnoszenie jakości edukacji poprzez wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

w sytuacjach kryzysowych. Jak postępować w sytuacjach kryzysowych z nauczycielami  

i uczniami? Szkolenie poprowadzi dr ELŻBIETA KLUSKA-ŁABUZ, psycholog, interwent 

kryzysowy, akredytowany coach kryzysowy.  

Tematy kolejnych spotkań: 

• Budowanie potencjału szkoły - innowacje w edukacji - 04.11.2021 r. 

• Nowości w przepisach prawa oświatowego a zadania dyrektora - 18.11.2021 r. 

• Zachowania prozdrowotne uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły - 

02.12.2021 r. 

Planowana tematyka spotkań od stycznia 2022 r.: 

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; Polityka kadrowa dyrektora szkoły – 

kwalifikacje; ocena pracy, awans zawodowy; Wspomaganie nauki dziecka cudzoziemskiego  

i migrującego; Dzieci z niepełnosprawnością. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; 

Edukacja ekologiczna w szkole; Rozwijanie odpowiedzialności za środowisko naturalne; 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego czasu pandemii - prawo wewnątrzszkolne, statuty, 

nauczanie zdalne, ocenianie. 

 

Zapisy do 15 października 2021 r. 

 

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/20064/o/w/P%C5%82ock


 

 

 

Uwaga! Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych spotkaniach. Zaproszenie na każde 

kolejne szkolenie będziemy wysyłać na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. W przypadku 

zmiany terminu lub tematu spotkania również wyślemy do Państwa informację mailem.  

 

Szczegółowe informacje: Jolanta Skubiszewska-Gójska, nauczyciel konsultant ds. kadry 

kierowniczej, tel. (24) 366 53 66 wew. 125; e-mail: jolanta.gojska@mscdn.edu.pl 

 

 

Zapraszamy! 

 

 

 

 


