
SIEĆ DYREKTORSKA

Wspomaganie Szkół i Przedszkoli przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 
w Krakowie

 Koordynator Jolanta Czuchnowska
kwiecień-grudzień 2018 r.



25 kwietnia 2018 r.      Spotkanie diagnostyczne

Cel spotkania: Określenie potrzeb i celów 
rozwojowych uczestników sieci
Przebieg spotkania:
1.Ankieta ewaluacyjna.
2.Diagnoza potrzeb uczestników sieci.
3.Wybranie celu ogólnego, obszaru działań sieci.
4.Ustalenie tematyki szkoleń.
5.Ustalenie terminów spotkań.



Zapraszam na spotkanie diagnostyczne 
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  nr 2 
w Krakowie



Mój potencjał-
Co wnoszę-
Moje oczekiwania...

czasza balonu: 
czym mogę się podzielić?
kosz: 
moje oczekiwania...
balast: 
co mi przeszkadza ?



Wybieramy obszar:

PRAWO OŚWIATOWE - 
doskonalenie kompetencji  dyrektora przedszkola 
i szkoły.



Wybieramy tematykę szkoleń:
1. Awans zawodowy. Ocena pracy nauczyciela –warsztaty 
(8h)
2. RODO-praktyczne rozwiązania- jest planowane szkolenie 
dla wszystkich chętnych dyrektorów w ramach wspomagania 
przez PPP nr 4
3. Dokumentacja przedszkola/szkoły –seminarium (4h)



Pracujemy w “chmurze” Google

Uzupełniamy listę kompetencji 

Czym mogę się podzielić? 
w celu utworzenia banku dobrych praktyk 
stosowanych w pracy dyrektora szkoły i 
przedszkola.



23 maja 2018 r. 
Ocena pracy nauczyciela- I część







13 czerwca 2018 r. 
Ocena pracy nauczyciela- II część





Ewaluacja szkolenia 
Ocena pracy nauczyciela

Termin szkolenia I część 23 maja 2018 r.
                              II część 13 czerwca 2018 r.
Prowadzący szkolenie Danuta Skrzypek
Liczba uczestników szkolenia: 
23 dyrektorów + koordynator sieci



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

I. Organizacja szkolenia:
1. Tematyka szkolenia dostosowana do zgłoszonych potrzeb (4,95).
2. Dostosowanie czasu trwania zajęć do potrzeb uczestników (4,74).
3. Przygotowanie materiałów dla uczestników (4,89).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

II. Ocena pracy trenera:

1. Przygotowanie merytoryczne(5.0).
2. Realizacja celów szkolenia (4,95).
3. Sposób prowadzenia zajęć (5,0).
4. Odpowiadanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników zgodne z tematyką szkolenia (5,0).
5. Merytoryczne opracowanie materiałów (4,95).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

III. Co było najmocniejszą stroną szkolenia?

Wypowiedzi uczestników szkolenia: kompetencje prowadzącej (8); forma 
warsztatowa, praktyczne rozwiązania (4); przygotowanie merytoryczne (2); 
wiedza dotycząca prawa oświatowego (1); profesjonalizm (2); zarządzanie 
grupą i czasem (1); umiejętność przekazania wiedzy (2)

IV. Co było najsłabszą stroną szkolenia?

Zbyt mało czasu na realizacje tematu (1); wspólne szkolenie dla dyrektorów 
szkół i przedszkoli (1)



Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,

bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę 
w sieci dyrektorskiej. 

Zapraszam do uzupełniania dokumentów 
umieszczonych w chmurze Google

Życzę fantastycznych wrażeń w czasie wakacji!
Jolanta Czuchnowska,
koordynator sieci dyrektorskiej



                      WRACAMY Z WAKACJI!



22 sierpnia 2018 r. 
Wskaźniki ocena pracy nauczyciela



Ewaluacja szkolenia 
Wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Termin szkolenia 22 sierpnia 2018 r.
Prowadzący szkolenie Danuta Skrzypek
Liczba uczestników szkolenia: 
21 dyrektorów + koordynator sieci



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

I. Organizacja szkolenia:
1. Tematyka szkolenia dostosowana do zgłoszonych potrzeb (5,0).
2. Dostosowanie czasu trwania zajęć do potrzeb uczestników (5,0).
3. Przygotowanie materiałów dla uczestników (5,0).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

II. Ocena pracy trenera:

1. Przygotowanie merytoryczne(5.0).
2. Realizacja celów szkolenia (5,0).
3. Sposób prowadzenia zajęć (4,95).
4. Odpowiadanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników zgodne z tematyką szkolenia (5,0).
5. Merytoryczne opracowanie materiałów (5,0).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

III. Co było najmocniejszą stroną szkolenia?

Wypowiedzi uczestników szkolenia: kompetencje i wiedza prowadzącej (7); 
profesjonalizm (2); merytoryczność (4); umiejętność przekazywania wiedzy (3); 
materiały (4); realizacja celów szkolenia (1); aktualna tematyka (1); 
wszystko(1);

IV. Co było najsłabszą stroną szkolenia?

brak







29 sierpnia 2018 r. 
Dokumentowanie pracy szkoły



Ewaluacja szkolenia 
Dokumentowanie pracy szkoły

Termin szkolenia 29 sierpnia 2018 r.
Prowadzący szkolenie Danuta Skrzypek
Liczba uczestników szkolenia: 
9 dyrektorów + koordynator sieci



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

I. Organizacja szkolenia:
1. Tematyka szkolenia dostosowana do zgłoszonych potrzeb (5,0).
2. Dostosowanie czasu trwania zajęć do potrzeb uczestników (5,0).
3. Przygotowanie materiałów dla uczestników (5,0).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

II. Ocena pracy trenera:

1. Przygotowanie merytoryczne(5.0).
2. Realizacja celów szkolenia (5,0).
3. Sposób prowadzenia zajęć (5,0).
4. Odpowiadanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników zgodne z tematyką szkolenia (5,0).
5. Merytoryczne opracowanie materiałów (5,0).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

III. Co było najmocniejszą stroną szkolenia?

Wypowiedzi uczestników szkolenia: aktualna wiedza praktyczna (2); 
kompetencje (2); materiały (1); wartość merytoryczna (1); wszystko(1); 
dokładna interpretacja zmian w prawie oświatowym (1)

IV. Co było najsłabszą stroną szkolenia?

brak



Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,

witam serdecznie 
w nowym roku szkolnym 2018/2019

Zapraszam do współpracy,

Jolanta Czuchnowska



5 września 2018 r. 
Dokumentowanie pracy przedszkola



Ewaluacja szkolenia 
Dokumentowanie pracy przedszkola

Termin szkolenia 29 sierpnia 2018 r.
Prowadzący szkolenie Anna Borowska
Liczba uczestników szkolenia: 
17 dyrektorów + koordynator sieci



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

I. Organizacja szkolenia:
1. Tematyka szkolenia dostosowana do zgłoszonych potrzeb (4,8).
2. Dostosowanie czasu trwania zajęć do potrzeb uczestników (4,8).
3. Przygotowanie materiałów dla uczestników (3,93).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

II. Ocena pracy trenera:

1. Przygotowanie merytoryczne(4,53).
2. Realizacja celów szkolenia (4,33).
3. Sposób prowadzenia zajęć (4,2).
4. Odpowiadanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników zgodne z tematyką szkolenia (4,47).
5. Merytoryczne opracowanie materiałów (3,87).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

III. Co było najmocniejszą stroną szkolenia?
Wypowiedzi uczestników szkolenia: wymiana doświadczeń i dyskusja (2); 
dostosowanie treści do potrzeb uczestników (1); wyczerpujące i rzeczowe 
omówienie wszystkich problemów zaistniałych w trakcie szkolenia (2)

 
IV. Co było najsłabszą stroną szkolenia?
Właściwie brak materiałów (1)



10 października 2018 r. 
Awans zawodowy nauczyciela



Ewaluacja szkolenia 
Awans zawodowy nauczyciela

Termin szkolenia 10 października 2018 r.
Prowadzący szkolenie Iwona Pasznicka-Longa
Liczba uczestników szkolenia: 
21 dyrektorów + koordynator sieci



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

I. Organizacja szkolenia:
1. Tematyka szkolenia dostosowana do zgłoszonych potrzeb (5,0).
2. Dostosowanie czasu trwania zajęć do potrzeb uczestników (4,95).
3. Przygotowanie materiałów dla uczestników (4,7).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

II. Ocena pracy trenera:
1. Przygotowanie merytoryczne(5,00).
2. Realizacja celów szkolenia (5,0).
3. Sposób prowadzenia zajęć (4,95).
4. Odpowiadanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników zgodne z tematyką szkolenia (4,95).
5. Merytoryczne opracowanie materiałów (4,8).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

III. Co było najmocniejszą stroną szkolenia?
Wypowiedzi uczestników szkolenia: kompetencje prowadzącej (4); wiedza (2); 
precyzja przekazywanych informacji (1); umiejętności komunikacyjne (1); 
przekazywany zakres treści (1); profesjonalizm (1); merytoryczność (1); 
wyszczególnienie różnic między starymi i nowymi wymaganiami (1); 
osobowość (1)

IV. Co było najsłabszą stroną szkolenia?
Brak materiałów w formie papierowej (1); mała czcionka w prezentacji (1)









17 października 2018 r. 
RODO



Ewaluacja szkolenia 
Awans zawodowy nauczyciela

Termin szkolenia 17 października 2018 r.
Prowadzący szkolenie Konrad Kąkol
Liczba uczestników szkolenia: 
14 dyrektorów + koordynator sieci



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

I. Organizacja szkolenia:
1. Tematyka szkolenia dostosowana do zgłoszonych potrzeb (5,0).
2. Dostosowanie czasu trwania zajęć do potrzeb uczestników (4,87).
3. Przygotowanie materiałów dla uczestników (4,6).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

II. Ocena pracy trenera:

1. Przygotowanie merytoryczne(4,93).
2. Realizacja celów szkolenia (4,87).
3. Sposób prowadzenia zajęć (5,0).
4. Odpowiadanie na potrzeby zgłaszane przez uczestników zgodne z tematyką szkolenia (4,93).
5. Merytoryczne opracowanie materiałów (4,6).



Ankieta ewaluacyjna po szkoleniu 

III. Co było najmocniejszą stroną szkolenia?
Wypowiedzi uczestników szkolenia: aktualność problematyki (1); ujęcie najistotniejszych 
kwestii (1); zrozumiałe przekazanie informacji (1); Jasność, rzetelność, konkretność wypowiedzi (1); 
wiedza prowadzącego (1); przygotowanie merytoryczne(1);

 
IV. Co było najsłabszą stroną szkolenia?
Brak materiałów w formie papierowej (2); mały ekran prezentacji (1); 



21 listopada 2018 r. 
Dzielenie się dobrymi praktykami
ZAPRASZAM SERDECZNIE!



Data Godzina Temat Prowadzący Miejsce

21 
listopada
2018 r
(środa)

16.00-
20.00

Projekt edukacyjny: 
Przedszkolaki Szlakiem 
Kopców Krakowskich.
Spacer edukacyjny.

Korowód z pieśnią na 
ustach w 100 rocznicę 
Odzyskania 
Niepodległości

Aneta Stachyra
Ewa Gubała

Aneta Stachyra

PPP nr 2
w Krakowie
ul.Siewna 
23 D

 Erasmus+ w przedszkolu
Wolontariat w przedszkolu

Renata Rak
Jadwiga Gołda

     



12 grudnia 2018 r. 
Dzielenie się dobrymi praktykami
Podsumowanie pracy sieci
ZAPRASZAM SERDECZNIE!



Ewaluacja pracy sieci dyrektorskiej 

Termin ewaluacji: 12 grudnia 2019 r.
Liczba wypełnionych ankiet: 17















Dziękuję za pracę w sieci 
dyrektorskiej 2018

koordynator Jolanta Czuchnowska


