
Aktualności i zmiany

Wrocławskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli 



Zmiana numerów telefonów

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław, 

tel.: +48 71 798 68 80
fax: +48 71 796 45 60

Zmienione numery telefonów 

na stronie internetowej WCDN.



STYCZEŃ 2016

• Zmiana strony internetowej WCDN

• Możliwość elektronicznego zgłaszania 

na zajęcia w WCDN.



ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE

• Aktualizacja propozycji szkoleniowych 

w cyklu co dwa miesiące.

• Propozycje każdej pracowni/ zespołu. 

• Uzupełnienie propozycji o rekomendowane 

rady pedagogiczne.



Pracownia wspierania 
kadry kierowniczej

Najbliższe propozycje:

•Organizacja i zarządzanie pracą szkoły- 25.11.2015

•Dieta w stresie- 10.12.2015

•Zmiany w prawie oświatowym- 11.12.2015
1) sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub 
szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły 
publicznej innego typu,

2) w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 
przeciwdziałania narkomanii

•Sztuka wystąpień publicznych. Relacje z mediami 
11.12.2015 (4 spotkania- 14 godzin)



• Konferencja: Współczesne konteksty 

migracji i uchodźstwa – 30.11.2015, 

godz.10.00, sala nr 8, Kino –”Nowe 

Horyzonty”

• Konferencja: Edukacyjny wymiar 

kształtowania postaw prospołecznych-

09.12.2015r., godz.10.00,Zespół Szkół Nr 1



Styczeń 2016

• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym Dz. U. z 2015r. poz.1629.

• Podpisane  2 listopada br. przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie 
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych 
zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego.

• Podpisane 2 listopada 2015 r. nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów 
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych- standardy 
funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 
specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych. 



Formy nadające kwalifikacje.

• Nabór na II edycję kursu języka angielskiego.

• Kurs kwalifikacyjny z zarządzania. 

• Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki 

nauczania języka obcego w okresie 

wczesnoszkolnym - język angielski.

• Andragogika?



Informacje o zmianach w prawie 
oświatowym. 

• Co dwa miesiące- informacja do szkół

i przedszkoli- zmiany w prawie oświatowym.



Dziękuję.


