
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

Finansowanie szkół i przedszkoli – wyzwania władz 

samorządowych po reformie oświatowej na rok 2019 

 Lublin, 11.12.2018 r. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Zmiany w Karcie Nauczyciela z wdrożeniem na nowy rok szkolny 

2018/2019 - kalendarz i procedowanie, także w przygotowaniu do 

nowych arkuszy organizacyjnych na 2019/2020: 

a. zatrudnianie specjalistów i nowe wymagania, jakie stawia Państwo 

pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznych 

i doradcom zawodowym 

b. zmiana podejścia do wykonywanych obowiązków specjalistów 

zatrudnianych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - co 

w ramach pensum, a co poza nim? 

c. zatrudnianie nauczycieli z niepełnosprawnościami - obniżenie 

pensum, o ile? 

d. obowiązkowe doskonalenie się kadry i konsekwencje zaniechania 

obowiązku. 

e. czas pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym wymiary urlopów. 

f. likwidacja niektórych stanowisk w szkole i tworzenie nowych. 

g. zindywidualizowana ścieżka nauczania - potrzeby, organizacja 

i finansowanie. 

h. urlopy dla poratowania zdrowia - dla kogo, w jaki sposób i na jak 

długo? 

i. awanse zawodowe - casusy. 

j. przepisy przejściowe - które jeszcze stosujemy? 

2. Co nowego w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych? 

a. kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wdrożenie art. 

8 ustawy. 

b. kształcenie uczniów niepełnosprawnych - wdrożenie art. 35 ust. 

4 i 5 ustawy od 01.01.2019 r. 

3. Kolejne nowe zmiany z ustawy o zmianie ustawy Prawo 

oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

na 2019 rok - wskazanie na te najistotniejsze dla samorządów 

i ich jednostek – do jakich czynności trzeba będzie się 

przygotować i od kiedy zacząć? (ustawa w procedowaniu, 

w założeniu wejście w życie od 01.01.2019 r.). 

4. Dyskusje, wnioski, praca na przykładach zgłaszanych przez uczestników. 

 

 

 

Korzyści  

Od 01.01.2019 r. wchodzą 

w życie nowe obowiązki 

organizacyjne samorządów 

względem podległych 

jednostek oświatowych.  

Planowanie rekrutacji, 

arkuszy organizacyjnych 

i ruch kadrowy, to 

konkretne zadania 

skutkujące poważnymi 

wydatkami ponoszonymi 

do końca roku 

budżetowego. Tymczasem, 

budżet samorządowy jest 

uchwalany jesienią i nie 

wszystkie wydatki planuje. 

Jak nowelizować budżet, 

w którym momencie zrobić 

to najlepiej i czy wszystkie 

zdarzenia szkolne należy 

finansować?  

Przedstawiony zostanie 

kalendarz ważnych zmian 

dla samorządów oraz ich 

jednostek - co zmieniamy, 

kiedy i w jaki sposób? 

Skupimy się tylko na tych 
zmianach, które należy 

zastosować już teraz. 

Pokażemy moment 

rozpoczęcia działań, 

narzędzia i zakładany efekt 

i źródło finansowania.   
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Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 
 

 
 
 

Wykładowca  

Wieloletni praktyk oświatowy, edukator w zakresie organizacji 
i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. 
Przez ponad dziesięć lat jako naczelnik nadzorowała szkoły i placówki 
oświatowe z pozycji organu prowadza ̨cego. Ceniony wykładowca, 
zbierający wysokie oceny od uczestników szkoleń. Członek OSKKO. 
Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji 
dla wydawnictwa MUNICIPIUM S.A, prelegentka konferencji 
ogólnopolskich, seminariów tematycznych. Z jej szkoleń i warsztatów 
skorzystało do tej pory ponad 5000 samorza ̨dowców, 
nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli. Ekspert z listy MEN (debaty 
na temat zmian w oświacie). Odznaczona Medalem KEN. 

 

 
 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Centrum Konferencyjne Fiesta                                     
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro) 

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;  
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1) 

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny 

Termin  

11 grudnia 2018 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 

320 zł netto/os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków 

publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

poczęstunek i serwis kawowy. 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej 

instytucji. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu. 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem  

na nr 81 745 06 00 do 4 grudnia 2018 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 

pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie 

równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            

w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

I
N

F
O

R
M

A
C

J
E

 
O

R
G

A
N

I
Z

A
C

Y
J

N
E

 

mailto:a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl
mailto:a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl
mailto:a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Finansowanie szkół i przedszkoli – wyzwania władz samorządowych w 2019 r. 

Lublin, 11.12.2018 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;  

Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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