
Nabór dyrektorów na VI i VII cykl szkoleń w ramach „Programu wzmocnienia efektywności 

systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III" 
 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy  

przedszkoli,  
szkół podstawowych, 
gimnazjów, 
techników,  
liceów ogólnokształcących, 
szkół specjalnych 

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnych dwóch edycji szkoleń  z zakresu ewaluacji 

zewnętrznej (rozpoczęcie VI cyklu szkoleniowego w dniu 24 sierpnia br.  i VII cyklu szkoleniowego 

w dniu 28 września br.) realizowanych w ramach „Programu wzmocnienia efektywności systemu 

nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III" współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego a realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie                      

w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza Państwa         

do udziału w ww. szkoleniach. 

Terminy rozpoczęcia szkoleń oraz typ szkoły/placówki, której dyrektor będzie uczestniczył                 

w szkoleniu z zakresu ewaluacji zewnętrznej. 

Edycja 

szkolenia 

Termin rozpoczęcia 

szkolenia 

Typ  szkoły/placówki, której dyrektor będzie uczestniczył      

w szkoleniu z zakresu ewaluacji zewnętrznej  

VI 24 sierpnia 2011r. przedszkole, szkoła podstawowa, technikum,  
liceum ogólnokształcące 

VII 28 września2011r. szkoła specjalna, gimnazjum, liceum ogólnokształcące 
 

Udział w projekcie będzie polegał na: 

1/ uczestnictwie w szkoleniu, zgodnie z przesłanym w późniejszym terminie harmonogramem, 

2/ wykonywaniu, pomiędzy sesjami, zadań związanych ze szkoleniem, 

3/ współpracy z zespołem przeprowadzającym ewaluację całościową w kierowanej szkole                

lub placówce. 

Udział  w projekcie jest całkowicie dobrowolny i łączy się z podjęciem przez kandydata zobowiązań 

związanych z realizacją projektu. 

              Zasadnym jest, aby Państwo Dyrektorzy zgłaszający się do udziału w szkoleniach mieli 

zgodę organu prowadzącego na udział w programie. 

Dyrektorzy chętni do udziału w w/w projekcie proszeni są o przekazanie danych zgodnie z poniższą 

tabelą:  

 

Imię  

i nazwisko  

Dokładna nazwa 

szkoły/placówki 

wraz  

z adresem 

Staż pracy,           

w tym na 

stanowisku 

dyrektora                   

 

Numer 

telefonu  

 

 

Adres e-mail 

 

 

Uwagi 

      

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/komunikaty-ko/2908-nabor-dyrektorow-przedszkoli-i-szko-podstawowych-do-iv-i-v-cyklu-szkole-w-ramach-programu-wzmocnienia-efektywnoci-systemu-nadzoru-pedagogicznego-i-oceny-jakoci-pracy-szkoy-etap-ii?tmpl=component&print=1&page=


      oraz o złożenie listu motywacyjnego zawierającego: 

1/deklarację udziału w proponowanych działaniach, 

2/ zobowiązanie do wykonywania zadań związanych z realizacją szkoleń. 

Poza wyżej wymienionymi, nie jest wymagane złożenie żadnych dodatkowych dokumentów. 

Zgłoszenia  należy przesyłać na adres: epz@kuratorium.waw.pl 

 do dnia 27 czerwca  2011r. do godz. 13 

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną przesłane przez organizatorów                          

do wskazanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Dyrektorów szkół i placówek,                       

w późniejszym terminie, na podany w zgłoszeniu adres e-mail. 
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