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Konkurs:
VIII Konkurs Super Dyrektor
Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając
nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów,
wychowawców i nauczycieli. Zgłoszenia przyjmujemy od 4 maja do 31 sierpnia 2021 r.

Terminy i miejsce:
Program

„Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Wczesna Edukacja. Poradnik Dyrektora Przedszkola
i Szkoły” (dawniej „Przed Szkołą”) mają zaszczyt ogłosić

VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor
Super Dyrektorzy to świetni pedagodzy i skuteczni menedżerowie. Tworzą atmosferę sprzyjającą edukacji i wzmacniającą
samodzielność swoich podopiecznych. Ich wizja placówki zakłada współpracę z rodzicami i społecznością lokalną.
Poprzednie edycje pokazały, że mamy wielu wspaniałych dyrektorów, którzy z wielką pasją dbają o rozwój podległych im
placówek oraz wprowadzają nowe rozwiązania pedagogiczne i organizacyjne. Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie
ich szerszemu środowisku edukacyjnemu. Na łamach naszych czasopism często prezentujemy sylwetki i osiągnięcia takich
osobowości, ale wiemy, że w Polsce jest ich znacznie więcej!
Zgłoszona osoba powinna być czynnym zawodowo dyrektorem i posiadać minimum trzyletni staż pracy na tym stanowisku
w danej placówce.
Zgłoszenia należy przysyłać

do 31.08.2021 r., zgodnie z zasadami i regulaminem, które znajdą Państwo

w zakładkach do niniejszej strony.
Dorobek nagrodzonych dyrektorów prezentujemy na łamach „Dyrektora Szkoły” i „Wczesnej Edukacji”, a o fakcie
zgłoszenia do konkursu Super Dyrektor informujemy zarówno Kuratoria Oświaty, jak i organy prowadzące daną placówkę.

Kandydatów mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.:
pracownicy placówki oświatowej,
uczniowie,
rodzice,
pracownicy organu prowadzącego,
pracownicy organu nadzoru pedagogicznego,

przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Ogłoszenie Wyników:
Zwycięzców konkursu w kategoriach Super Dyrektor Szkoły oraz Super Dyrektor Przedszkola wybierze kapituła
niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali, podczas VIII Kongresu Edukacja
i Rozwój, który odbędzie się 20 i 21 października 2021 roku.

Zapraszamy do rozpowszechniania informacji o konkursie oraz zgłaszania kandydatów.

Informacje o cenie i terminach
Cena szkolenia:
Bezpłatne
Termin i miejsce:
Wkrótce nowe terminy

Zgłoszenia
Kontakt w sprawie szkolenia:
Monika Gamdzyk tel. +48 696 490 901 monika.gamdzyk@wolterskluwer.com

