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TEMATYKA SZKOLEŃ planowanych przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego wchodzący w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Tuchowie w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Kolejność realizacji zaproponowanych szkoleń zależy od potwierdzenia przez prowadzących 

zaproponowanych terminów.  

 

 

 

1) Co należy wiedzieć, aby uniknąć konfliktu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą?  

Szkolenie kierowane do kadry kierowniczej oraz pracowników szkół i placówek 

oświatowych.  

 

Prowadzący: przedstawiciel PIP w Tarnowie 

Termin szkolenia: 11 października 2016 r. 

Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Tarnowie* 

Czas szkolenia: 4 godz. 

Cena szkolenia: 70 zł./osoba 

Forma płatności: przelewem na wskazane konto, odbiór rachunku w dniu szkolenia 

Ośrodek wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu  

 

 

2) Jak samorządy i szkoły powinny planować politykę kadrową w kontekście zmian 

strukturalnych w oświacie?  

Szkolenie kierowane do pracowników samorządowych i kadry kierowniczej szkół i 

placówek oświatowych.  

 

Prowadzący: przedstawiciel Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie 

Termin szkolenia: ………………………… 2016 r. 

Miejsce szkolenia: CKZiU w Tuchowie* 

Czas szkolenia: 4 godz.  

Godzina rozpoczęcia: 11.00 

Cena udziału: 70 zł./osoba 

Forma płatności: przelewem na wskazane konto, odbiór rachunku w dniu konferencji 

Ośrodek wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu 

 

 

3) Jakie zmiany w prawie wewnątrzszkolnym należy wprowadzić w świetle 

obowiązujących przepisów oświatowych reformujących system oświaty w Polsce?  

Szkolenie kierowane do kadry kierowniczej oraz pracowników szkół i placówek 

oświatowych.  

 

Prowadzący: przedstawiciel Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie 

Termin szkolenia: ………………..2016 r. 

Miejsce szkolenia: CKZiU w Tuchowie* 

Czas szkolenia: 5 godz. 

Godzina rozpoczęcia: 11.00 

Cena udziału: 70 zł./osoba 

Forma płatności: przelewem na wskazane konto, odbiór rachunku w dniu konferencji 

Ośrodek wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu 
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4) Jakie zadania ma samorząd w kontekście planowanej reformy strukturalnej i 

programowej systemu oświaty w Polsce?  

Szkolenie kierowane do pracowników samorządowych i kadry kierowniczej szkół i 

placówek oświatowych.  

Prowadzący: przedstawiciel Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie 

Termin szkolenia: ………………….. 2017 r. 

Miejsce szkolenia: CKZiU w Tuchowie* 

Czas szkolenia: 3 godz. 

Godzina rozpoczęcia: 11.00 

Cena udziału: 70 zł./osoba 

Forma płatności: przelewem na wskazane konto, odbiór rachunku w dniu konferencji 

Ośrodek wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu 

 

 

5) Jakie powinien stosować formy nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły/placówki 

aby był życzliwy dla nauczyciela, ale też skuteczny?  

Szkolenie kierowane do kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.  

 

Prowadzący: przedstawiciel Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie delegatura w 

Tarnowie 

Termin szkolenia: ………………………2017 r. 

Miejsce szkolenia: CKZiU w Tuchowie 

Czas szkolenia: 3 godz. 

Godzina rozpoczęcia: 11.00 

Cena udziału: 60 zł./osoba 

Forma płatności: przelewem na wskazane konto, odbiór rachunku w dniu konferencji 

Ośrodek wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu 

 

 

6) Jak poprawnie przygotować arkusz organizacyjny szkoły / placówki na rok szkolny 

2017/2018? 

Prowadzący: przedstawiciel Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie delegatura w 

Tarnowie 

Termin szkolenia: ……………………2017 r. 

Miejsce szkolenia: CKZiU w Tuchowie* 

Czas szkolenia: 3 godz. 

Godzina rozpoczęcia: 11.00 

Cena udziału: 60 zł./osoba 

Forma płatności: przelewem na wskazane konto, odbiór rachunku w dniu konferencji 

Ośrodek wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu 

 

 

7) Dlaczego szkoły i placówki obawiają się wdrażać modułowe programy kształcenia 

zawodowego?  

Szkolenie kierowane do kadry kierowniczej szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz pracodawców współpracujących ze szkołami.  

Prowadzący: przedstawiciel Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie delegatura w 

Tarnowie 
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Termin szkolenia: ……………………2017 r. 

Miejsce szkolenia: CKZiU w Tuchowie* 

Czas szkolenia: 3 godz. 

Godzina rozpoczęcia: 11.00 

Cena udziału: 60 zł./osoba 

Forma płatności: przelewem na wskazane konto, odbiór rachunku w dniu konferencji 

Ośrodek wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

 

 

8) Zmierzch czy renesans funkcji pedagoga szkolnego – czy uczniowie nadal oczekują 

pomocy od pedagoga szkolnego? 

Szkolenie kierowane do pedagogów szkolnych, szkolnych doradców zawodowych i 

psychologów funkcjonujących w szkołach i placówkach oświatowych.  

Prowadzący: przedstawiciel Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie delegatura w 

Tarnowie 

Termin szkolenia: maj 2017 r. 

Miejsce szkolenia: CKZiU w Tuchowie*  

Czas szkolenia: 3 godz. 

Godzina rozpoczęcia: 11.00 

Cena udziału: 60 zł./osoba 

Forma płatności: przelewem na wskazane konto, odbiór rachunku w dniu konferencji 

Ośrodek wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 

 

W trakcie negocjowania: 

9) Jak uniknąć błędów w SIO? 

Szkolenie kierowane do osób pracujących na programie SIO.  

Prowadzący:  

Termin szkolenia: …………….. 2017 r. 

Miejsce szkolenia: CKZiU w Tuchowie*  

Czas szkolenia: ….. godz. 

Godzina rozpoczęcia: 11.00 

Cena udziału: 80 zł./osoba 

Forma płatności: przelewem na wskazane konto, odbiór rachunku w dniu konferencji 

Ośrodek wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. 
 

 


