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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: Źródła prawa regulujące zasady 

powierzania stanowiska dyrektora szkoły/placówki  

 Jakie wymagania są kierowane do kandydatów na 
stanowisko dyrektora szkoły/placówki?  

 Jakie zadania ma do wypełnienia dyrektor szkoły/placówki?  
  Kim są dyrektorzy szkół/placówek?  

 
Jeżeli zastanawiasz się, nad pozycją  i zadaniami dyrektora 
szkoły/placówki, to szkolenie jest dla Ciebie! Dowiesz się jakie są 
sposoby powierzania stanowiska dyrektora, poznasz zasady 
konkursu na to stanowisko i wymagania, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora.  
 
 

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś! 
 

 
 

O CENTRUM 



  

   

                                
 
 
 
 
 
 

       Trener: Ewa Górnicz 
 

Nauczyciel języka rosyjskiego, historii i języka polskiego (stopień 
awansu: dyplomowany) - szkoła podstawowa i gimnazjum, 
wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, p.o. dyrektora, 
następnie urzędnik służby cywilnej (administracji państwowej  
w terenie) - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku - 
koordynator spraw związanych z powierzaniem stanowiska 
dyrektora szkół/placówek, koordynator spraw związanych  
z odznaczaniem i nagradzaniem nauczycieli, wcześniej - 
koordynacja "Wychowanie fizyczne, sport i turystyka". Ekspert ds. 
awansu zawodowego nauczycieli (lista ministerialna); obecnie- 
nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej. 

 

Program szkolenia (4 h) 

1. Sposoby powierzania stanowiska dyrektora szkoły/placówki, 

2. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/placówki jako podstawowa forma 

wyłaniania kandydata na to stanowisko, 

3. Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko 

dyrektora szkoły/placówki, 

4. Ogłoszenie o konkursie - co powinno zawierać (zgodność z przepisami 

prawa),  

5. Dokumentacja konkursowa kandydata,  

6. Skład komisji konkursowej i jej zadania, 

7. Dwuetapowość przebiegu postępowania konkursowego, 

8. Postępowanie w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu. 

 



 
ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCE ZASADY POWIERZANIA 

STANOWISKA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI  
 

Ilość uczestników: min. 5 osób 
 

Ilość godzin: 4 
 

Cena: 309 zł netto + vat 
 

Zarejestruj się w witrynie csk.ug.edu.pl 
 

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne 

Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  

tel. 58 523 33 72 lub 58 523 33 64 

e-mail: szkolenia.frug@ug.edu.pl 

 

 

 


