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Organizujemy profesjonalne i inspirujące szkolenia online, 
szkolenia stacjonarne oraz warsztaty. Naszych Trenerów 
cechuje umiejętność przekazywania bogatej wiedzy  
i wieloletnie doświadczenie zawodowe.  

W skład zespołu szkoleniowców wchodzą pracownicy 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz współpracownicy uczelni. 
Wiedza i doświadczenie osób prowadzących szkolenia oraz 
nowoczesna infrastruktura uczelni wyróżniają Fundację 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego spośród innych 
podmiotów i umożliwiają dostosowanie oferty do 
indywidualnych potrzeb naszych partnerów.   

 

Tematyka szkolenia:  

Nadzór pedagogiczny 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników                

z zasadami sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami 

prawa.  Uczestnicy poznają cele i szczegółowe warunki 

sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz jego formy.  

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! 
To szkolenie jest dla Ciebie! 

 

 

O CENTRUM 



  

   

 
 

 

 

 

Trener: Iwona Tanewska  

Edukator, ewaluator, mediator, specjalista do spraw nadzoru pedagogicznego, trenerka 
programów szkoleniowych dla rad pedagogicznych oraz  kadry kierowniczej oświaty, 
wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Wieloletni wicedyrektor i dyrektor 
szkoły, wizytator i zastępca dyrektora w Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Autorka 
publikacji z zakresu nadzoru pedagogicznego, współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim 
w zakresie prowadzenia ogólnopolskich analiz spełniania przez szkoły wymagań 
związanych z nadzorem pedagogicznym. Współtwórca narzędzi ewaluacyjnych dla szkół 
specjalnych. Ponadto doświadczenie w szkoleniach z zakresu pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 
innych zagadnień związanych z podnoszeniem jakości pracy szkoły.   

 

Program szkolenia (8 h) 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami sprawowania nadzoru 
pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa.   

Uczestnicy:  

 poznają cele i szczegółowe warunki sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 
jego formy,   

 nabędą wiedzę z zakresu wymagań państwa wobec przedszkoli, szkół i placówek 
oraz odpowiedzialności dyrektora za ich organizację i funkcjonowanie,  

 zdobędą umiejętność planowania i przeprowadzania nadzoru pedagogicznego, dla 
każdej z jego form, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wnioski i rekomendacje 
do dalszej pracy, 

 będą potrafili sporządzić dokumentację, w tym plan nadzoru pedagogicznego 
dyrektora szkoły oraz sprawozdanie z jego realizacji,  

 zapanują się również z nadzorem pedagogicznym sprawowanym  przez kuratora 
oświaty.  

Efekty szkolenia: 

Uczestnicy: 

 znają aktualne przepisy prawa związane z nadzorem pedagogicznym,  

 znają przepisy dotyczące odpowiedzialności dyrektora szkoły za organizację i 
funkcjonowanie szkoły,  

 znają cele i formy nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,  

 znają wymagają wobec szkół i placówek w zakresie nadzoru pedagogicznego,  

 znają warunki i tryb sprawowania wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru 
pedagogicznego, 

 potrafią opracować plan nadzoru pedagogicznego,  

 znają zakres zewnętrznego nadzoru pedagogicznego.  
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Ilość uczestników: min. 5 osób 

 
Ilość godzin: 8 

 
Cena: 289 zł netto + vat 

 

Zarejestruj się w witrynie csk.ug.edu.pl 
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