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Konferencja:
VIII Kongres Edukacja i Rozwój
Kongres organizowany jest od wielu lat i skierowany głównie do dyrektorów szkół, nauczycieli, psychologów i pedagogów
szkolnych, pracowników wyższych uczelni oraz samorządowców zainteresowanych problemami oświaty. Jego celem jest
integracja środowiska wokół zagadnień związanych z rozwojem i wyzwaniami, jakie stoją przed edukacją. Organizatorem
tego wydarzenia jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska wraz z redakcją czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik
kierowniczej kadry oświatowej” i „Wczesna Edukacja. Poradnik dyrektora przedszkola i szkoły”.

Terminy i miejsce:
online, 2021.10.20 - 2021.10.21

Program

W trakcie dwóch dni obrad skoncentrujemy się na zagadnieniach prawnych i rozwiązaniach problemów, którymi muszą
zająć się dyrektorzy i samorządowcy, m.in:

przedstawimy konkretną, praktyczną wiedzę, która ułatwi skuteczne zarządzanie szkołami i placówkami
oświatowymi w czasach niepewności;
przeanalizujemy najważniejsze zmiany prawne obowiązujące od 1 września 2021 roku i ich konsekwencje;
zaprezentujemy narzędzia, dzięki którym łatwiej będzie poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z obecnymi
warunkami funkcjonowania oświaty;
zachęcimy do szukania odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby szkoła wykorzystała doświadczenia z przyspieszenia
procesu transformacji cyfrowej edukacji, jakiej byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach i stała się liderem jutra;
pokażemy, w jaki sposób budować przyjazne środowisko uczenia się oraz wspierać uczniów, ich rodziców oraz kadrę
szkół i placówek oświatowych po trudnych miesiącach pandemii.

Główne tematy:

Zarządzanie i przywództwo w czasach niepewności – jak przekuć zagrożenia w szanse?
Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkoły – najnowsze zmiany, praktyka stosowania.
Powrót do szkoły:
wykorzystanie doświadczenia z kształcenia na odległość do wprowadzenia pozytywnych zmian w placówce,
wsparcie społeczności szkolnej - tworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej (klimatu szkoły) oraz
realizowanie różnych form pomocy (psychologiczne, socjalne, społeczne).
Bezpieczeństwo w szkole - przygotowanie na zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, zapobieganie przemocy i
odpowiednie reagowanie na jej przejawy.
Budowanie przyjaznego i demokratycznego środowiska uczenia się, w którym istotnym elementem jest dialog,
debata, otwartość na poglądy innych i aktywność.

Prelegenci
Magdalena Czaplińska
Radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., specjalizującej się sprawach z
zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego. Prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w
Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje
dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących
nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają
się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej
współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Realizuje obsługą prawną bieżącej
działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia
projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się
wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych
do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt
autorskich szkoleń

Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji,
współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług
wspólnych”.

Partner merytoryczny: Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.
Sylwia Gołaś-Olszak
Doświadczony manager związany z rynkiem od kilkunastu lat. Specjalizuje się w tematyce ochrony zdrowia, administracji
publicznej, zarządzania organizacjami. Sprawne działanie instytucji, zarządzanie ryzykiem prawnym, kontrola zarządcza
oraz poszukiwanie nowych rozwiązań merytorycznych i technologicznych dla sektora publicznego i ochrony zdrowia, to
główne obszary działalności zawodowej. Prawnik, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej.
Leszek Janasik
Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku. Od ponad
20 lat nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie. Bierze aktywny udział w debacie o jakości edukacji, m.in. jako
prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych podczas ogólnopolskich wydarzeń oświatowych. Jego pasję stanowią podróże,
które inspirują go do dalszego doskonalenia szkoły. W najnowszym rankingu "Perspektyw" kierowane przez niego liceum
zajęło 12. miejsce na Mazowszu i 28. w Polsce.

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Pedagog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Dydaktyki i Pedeutologii. Profesor
honorowy Uniwersytetu w Aarhus. Od ponad 25 lat naukowo zajmuje się pedeutologią, pedagogiką porównawczą,
pedagogiką szkoły, oraz zarządzaniem i przywództwem edukacyjnym. Autorka ponad 180 publikacji naukowych. Redaktor
serii naukowej: “Key Issues in Teacher Education: Research, Policy and Practice” (Wydawnictwo Brill). Redaktor naczelna
“Kwartalnika Pedagogicznego” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego). Wiceprzewodnicząca World Education
Research Association, WERA, członek Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association, EERA,
Przewodnicząca Sieci Naukowej Teacher Education Policy in Europe Network, TEPE Network (2016-2020), oraz
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, PTP (2014-2020). Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu
nauczycieli oraz w doskonaleniu dyrektorów szkół z zakresu przywództwa edukacyjnego w kraju i poza jego granicami.
Lidia Marciniak
Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Polityki
i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Swoje kwalifikacje uzupełniała również na Studiach Podyplomowych
Digital Media na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Od 2005 r. współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer (obecnie product manager publikacji LEX Prawo Oświatowe),
wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania w Systemie Oświaty, współautorka oraz redaktor merytoryczny
publikacji o tematyce oświatowej (m.in. Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system
oświaty - z serii MERITUM, Wolters Kluwer 2019, oraz Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 2. Karta
Nauczyciela oraz prawo pracy - z serii MERITUM, Wolters Kluwer 2019).
Magda Matuszewska - Mikołajczyk
Od ponad 20 lat związana z branżą IT w obszarze rozwoju rozwiązań informatycznych Progman wspierających procesy
zarządzania oświatą. Pełniła różne funkcje i role projektowe zdobywając doświadczenie w zakresie szkoleń i wdrożeń
systemów informatycznych w sektorze publicznym, zarządzania projektami oraz rozwoju nowych produktów
dedykowanych dla szkół, przedszkoli i samorządów. Realizowała wiele projektów dla administracji samorządowej, gdzie z
sukcesem wdrażała zintegrowane systemy do zarządzania oświatą w największych miastach w Polsce.
Od lipca 2017 r pełni w Wolters Kluwer Polska funkcję Dyrektora ds. rozwoju rynku regulatory software, governance, risk
& compliance. Obecnie swoje wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, badaniu potrzeb klienta i rynków
wykorzystuje w kreowaniu strategii biznesowej dla nowych unikalnych produktów łączących oprogramowanie
wspomagające obsługę procesów wraz z kontentem do badania zgodności z prawem.
Andrzej Pieńkowski
Specjalista w dziedzinie mediów cyfrowych oraz technologii w edukacji. Z wykształcenia geochemik, pracował naukowo
w Polskiej Akademii Nauk, następnie został popularyzatorem specjalizującym się w naukach o Ziemi. Współpracował jako
dziennikarz i ekspert z czasopismami Wiedza i Życie, Świat Nauki, Wprost, Przekrój, Academia, kanałami Discovery,
Planete, Khan Academy. Programista i fan Linuxa. Od 2014 roku zajmuje się edukacją jako manager ds. rozwoju produktów
w fundacji Katalyst Education.
Elżbieta Piotrowska-Albin
Socjolog, wydawca wielu publikacji książkowych i programów elektronicznych dla praktyków edukacyjnych oraz
czasopism „Dyrektor Szkoły” i „Wczesna Edukacja”, będących w ofercie Wolters Kluwer Polska SA. Jest inicjatorem
i współtwórcą popularnych portali internetowych, m.
in. www.oswiata.abc.com.pl , www.dyrektorszkoly.pl, profilu Edukacja Moja Pasja na Facebooku oraz prestiżowych
konkursów - Osobowość Polskiej Edukacji, POMOST, Super Dyrektor Szkoły/ Przedszkola. Pomysłodawczyni i organizator
wielu debat, konferencji i programów podnoszących kompetencje kadry kierowniczej i pedagogicznej oświaty, m. in.
Kongresu Edukacja i Rozwój, Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, EDU
Trendów. Wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA.
Małgorzata Pomianowska
Dyrektor ds. programowych Kongresu Edukacja i Rozwój

Pedagog (UW), coach (studia podyplomowe Coaching profesjonalny – teoria i praktyka, ALK) trener (rekomendacja I i II
stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), socjoterapeuta, superwizor zajęć edukacyjnych. Redaktor naczelna
czasopisma „Dyrektor Szkoły”, wcześniej dyrektor Instytutu Raabe, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE),
Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczyciel (CODN). Autorka, współautorka i redaktor merytoryczna licznych publikacji
z zakresu pedagogiki, pedeutologii i zarządzania. Współtwórca i koordynator ogólnopolskich, systemowych programów
doskonalenia nauczycieli przygotowanych i prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy szkoleniowej, konsultacyjnej oraz diagnostyczno-terapeutycznej. Specjalizuje się
w prowadzeniu szkoleń dotyczących umiejętności psychologicznych w zarządzaniu oraz wykorzystania w pracy metod
tutoringu i coachingu.
Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, przewodniczący Forum Dyrektorów Oświaty Niepublicznej m. st.
Warszawy.
Fizyk, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie, edukator,
ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener wielu programów szkoleniowych. Obecnie nauczyciel fizyki oraz
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Autor wielu publikacji z zakresu zarzadzania i projektowania pracy
szkoły.

Partner: Społeczne Towarzystwo Oświatowe

dr Marlena Sakowska-Baryła
Doktor nauk prawnych; radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p.,
specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego; redaktor
naczelna „ABI Expert”; wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o.

Jest redaktorem naukowym komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz”
oraz współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz podręcznika o
ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym
urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC
Inspektor Sp. z o.o.

Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych, dostępu do
informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w tym monografii: „Dostęp do
informacji publicznej a ochrona danych osobowych", „Prawo do ochrony danych osobowych", „Orzecznictwo w sprawie
udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej”,, „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie
rodo”, „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej”,
komentarza –„Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” oraz podręcznika –
„Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”.

Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej
Wyższej Szkole Handlowej. W przeszło 400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób.

Partner merytoryczny: Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.
Izabela Suckiel
Nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Wykładowca na
studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, trener w programach ogólnopolskich. Specjalizuje się w zakresie
prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, oceniania, pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Autorka wielu artykułów i
ponad 30 programów grantowych dla dyrektorów i nauczycieli.
Katarzyna Szczepkowska
Nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe: Edukacja Niezależna (UW), coaching
profesjonalny – teoria i praktyka (ALK); zarządzanie talentami i wiedzą w zespołach – HR biznes partner (Colegium
Nobilum); edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (WSP). Trenerka kadr zarządzających oświatą
i nauczycieli. Wieloletni dyrektor placówek oświatowych różnego szczebla, w tym 10 lat dyrektorka przedszkola
integracyjnego, gimnazjum i liceum oraz wicedyrektorka CODN. Obecnie wicedyrektor ds. pedagogiczny w szkole
podstawowej. Autorka wielu publikacji z obszaru zarządzania oświatą. Od wielu lat szkoli i wspiera kadry oświaty.
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w zakresie umiejętności psychologicznych w zarządzaniu i edukacji, budowaniu
zespołów, wykorzystaniu w szkole coachingu i tutoringu, metodyce nauczania w zróżnicowanym środowisku. Redaktor
merytoryczna czasopisma Wczesna Edukacja wyd. Wolters Kluwer adresowanego do dyrektorów i wicedyrektorów,
członkini kolegium redakcyjnego Dyrektora Szkoły wyd. Wolters Kluwer.

Informacje o cenie i terminach
Cena szkolenia:
290,00 zł / os netto 356,70 zł / os brutto
Termin i miejsce:
20.10.2021 - 21.10.2021, online
Czas trwania:
2 dni

Zgłoszenia
Termin zgłoszeń upływa:
2021-10-19 r.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Grzywa Magdalena.Grzywa@wolterskluwer.com

