Redakcja

Do: Sz. P. Dyrektor
ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na:

II OGÓLNOPOLSKI KONGRES DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI
Wymagania w za³¹czniku do rozp. w sprawie nadzoru oraz kontrole KO w roku 2009/2010
Obowi¹zki dyrektora przedszkola w œwietle ewaluacji wewnêtrznej i zewnêtrznej
Zgodnie z wymaganiami MEN, w roku szkolnym 2009/2010 dyrektor przedszkola znaczn¹ czêœæ swojej pracy bêdzie musia³
poœwiêciæ organizacji ewaluacji wewnêtrznej oraz przygotowaniu placówki do kontroli. Ponadto, ju¿ od tego roku praca
ka¿dego przedszkola zostanie oceniona w obszarze a¿ 15 wymagañ, w tym m.in. wspomagania rozwoju dzieci, wspó³pracy
z rodzicami czy zarz¹dzania.
Zdaj¹c sobie sprawê z odpowiedzialnoœci jaka ci¹¿y na dyrektorach przedszkoli Redakcja czasopisma „Doradca Dyrektora
Przedszkola” poprosi³a zespó³ ekspertów o zapoznanie uczestników konferencji ze wszystkimi wymaganiami, które bêd¹
podlegaæ kontroli w roku szkolnym 2009/2010.
Wœród prelegentów znajd¹ siê m.in.: Ewa Zieliñska – doradca metodyczny, wieloletni nauczyciel wychowania
przedszkolnego, autorka podrêczników dla nauczycieli i rodziców, Wies³awa M¹drowska – Redaktor prowadz¹ca
miesiêcznik „Doradca Dyrektora Przedszkola”, Izabela Suckiel – konsultant ds. kadry kierowniczej i mierzenia jakoœci pracy
w CEN.

Program konferencji:
Nasi prelegenci szczegó³owo zapoznaj¹ Pañstwa z zadaniami w ramach 4 obszarów wymagañ MEN oraz do ka¿dego
z nich przedstawi¹ przyk³adowe narzêdzia do ewaluacji wraz z propozycjami projektów ewaluacyjnych:
1. Obowi¹zki dyrektora przedszkola w zakresie ewaluacji
•
Z jakich obowi¹zków musi wywi¹zaæ siê dyrektor
przedszkola zgodnie z rozp. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,
poz. 1342)
•
Jak przygotowaæ koncepcjê pracy przedszkola na
rok 2009/2010
2. Plan ewaluacji wewnêtrznej w przedszkolu wraz
z podsumowaniem
•
Przygotowanie programu ewaluacji krok po kroku –
niezbêdne elementy, które musz¹ byæ uwzglêdnione
w planie nadzoru
•
Przyk³adowe zapisy wyników ewaluacji wraz
z wnioskami, jakie nale¿y umieœciæ w raportach
i sprawozdaniach z pracy
3. Przygotowanie projektu ewaluacji w roku szkolnym
2009/2010
•
Procedura opracowania i zapisania projektu
ewaluacji w ujêciu: cel – wykaz zadañ –
odpowiedzialna osoba
•
Jakie dokumenty nale¿y przygotowaæ, aby potwierdziæ wykonanie zadañ ujêtych w projekcie

Szczegó³owe omówienie i interpretcja zadañ
we wszystkich 4 obszarach funkcjonowania
przedszkola:
Obszar I: Efekty dzia³alnoœci dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuñczej
•
Analiza nabywania przez dzieci wiadomoœci
i umiejêtnoœci okreœlonych w podstawie
programowej
•
Diagnozowanie zachowañ dzieci oraz dzia³añ
wychowawczych podejmowanych w placówce
Obszar II: Procesy zachodz¹ce w przedszkolu
•
Tworzenie lub modyfikowanie koncepcji pracy
przedszkola
•
Monitorowanie procesów wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci
Obszar III: Funkcjonowanie przedszkola w œrodowisku
lokalnym
•
Wspó³praca z instytucjami i organizacjami
•
Doskonalenie wspó³pracy z rodzicami
Obszar IV: Zarz¹dzanie przedszkolem
•
Stwarzanie warunków do pracy zespo³owej
nauczycieli
•
Zorganizowanie ewaluacji wewnêtrznej
w przedszkolu

Cel szkolenia: Przygotowanie placówki do oceny i kontroli w zakresie wymagañ MEN, zgodnie z nowym
rozporz¹dzeniem o nadzorze pedagogicznym.
Uczestnicy: Zjazd przygotowany z myœl¹ o dyrektorach przedszkoli.

Warszawa, 7 grudnia 2009 r., godz. 10.30 – 18.00

Organizator: Doradca Dyrektora Przedszkola, ul. Polska 13, 60-595 Poznañ,
www.dyrektorprzedszkola.pl, e-mail: szkolenia@e-forum.pl, tel. 0801 88 44 22, 061 66 55 800, fax 061 66 55 888,
S¹d Rejonowy w Poznaniu, Wydzia³ VIII Gospodarczy, KRS nr 0000037307, NIP 781-15-51-223, Kapita³ zak³adowy: 150 000 PLN

Ostateczny termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 30 listopada 2009 r.

Tak, jesteœmy zainteresowani tematyk¹ Kongresu.
Deklarujemy udzia³ Pani/Pana:
1. ……………………………………………………………

………………………………………………………………...
Adres

E-mail

2. ……………………………………………………………

………………………………………………………………...
Adres

Uwaga!
Dla firm zg³aszaj¹cych wiêksz¹ liczbê uczestników
proponujemy rabaty:
• 2 osoby – 15%,
• 3 osoby – 20%,
• 4 osoby – 25%,
• powy¿ej 5 osób – indywidualna negocjacja cen.

E-mail

3. ……………………………………………………………

………………………………………………………………...
Adres

E-mail

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przes³anie do
Wydawnictwa wype³nionego formularza zg³oszenia.

2. Otrzymanie przez Organizatora zg³oszenia jest
w II OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE DYREKTORÓW

PRZEDSZKOLI

Wymagania w za³¹czniku do rozp.
w sprawie nadzoru oraz kontrole
KO w roku 2009/2010

równoznaczne z zawarciem umowy pomiêdzy
Wydawnictwem FORUM Sp. z o.o. a Zamawiaj¹cym
i oznacza akceptacjê Ogólnych Warunków Œwiadczenia
Us³ug Szkoleniowych Wydawnictwa FORUM.

3. W ci¹gu 2 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi
formularza zg³oszenia Zamawiaj¹cy otrzyma
potwierdzenie wpisania na listê uczestników szkolenia.

4. Podstawê p³atnoœci za szkolenie stanowi wystawiona

Warszawa, 7.12.2009 r.

przez Organizatora faktura pro forma wysy³ana do
Zamawiaj¹cego przed terminem szkolenia. Cena za
udzia³ w szkoleniu wynosi 349 z³ za osobê.

(nr artyku³u 972202/2580/09)
Zamawiaj¹cy:

5. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest

………………………………………………………………...

równoznaczne z rezygnacj¹ z uczestnictwa
w szkoleniu.

Firma

6. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator

………………………………………………………………...
NIP

wystawi i przeœle Zmawiaj¹cemu fakturê VAT.

7. Z³o¿enie pisemnej rezygnacji z udzia³u w szkoleniu

………………………………………………………………...
Ulica

nie póŸniej ni¿ 7 dni przed terminem szkolenia nie
poci¹ga za sob¹ ¿adnych obci¹¿eñ finansowych.

8. W przypadku niez³o¿enia rezygnacji przez

………………………………………………………………...
Kod pocztowy i miasto

............................................

Tel.

..........................................

Fax

………………………………………………………………...
Rodzaj dzia³alnoœci (np. bran¿a, kod EKD)

………………………………………………………………...
Osoba do kontaktu

............................................
Tel.

Zamawiaj¹cego w regulaminowym terminie lub braku
obecnoœci uczestnika na szkoleniu, Organizator
zastrzega sobie prawo obci¹¿enia Zamawiaj¹cego
pe³nymi kosztami szkolenia.
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo FORUM
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu, ul. Polska 13 w celu realizacji mojego zamówienia, jak
równie¿ w celach marketingowych. Wydawnictwo zapewnia klientom prawo do wgl¹du
i zmiany swoich danych osobowych. Wyra¿am zgodê na przesy³anie informacji handlowej,
przez Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomoc¹
œrodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹
elektroniczn¹. Z³o¿enie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacj¹ regulaminu sprzeda¿y
Wydawnictwa.

..........................................

E-mail

Wype³niony kupon prosimy przes³aæ na adres:
Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznañ
lub przes³aæ faksem pod numer: 061/66 55 888

……………………
Data

……………………
Piecz¹tka i podpis
osoby uprawnionej

Regulamin i warunki sprzeda¿y:
www.centrumkompetencji.pl/regulamin

Pe³na oferta szkoleñ : www.centrumkompetencji.pl

Je¿eli nie ¿ycz¹ sobie Pañstwo otrzymywaæ od nas wiadomoœci za poœrednictwem faksu, prosimy o wpisanie danych adresowych
na powy¿szym kuponie wraz z adnotacj¹ „Proszê nie przesy³aæ faksów” i odes³anie go pod podany numer.

