Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych
przekazanych podmiotom niesamorządowych w
siedzibie jednostki, po ostatniej nowelizacji prawa
08.07.2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawa prawna - zebranie najważniejszych zmian, obowiązujących w bieżącym roku oraz w
roku 2020 r. z zakresie udzielanych dotacji podmiotowych po ostatniej nowelizacji prawa.
2. A najpierw sprawdźmy, czy dobrze naliczyliśmy kwotę dotacji, zanim wyjdziemy na kontrolę.
Krótki warsztat z naliczenia dotacji dla przedszkoli oraz wskaźnika dla szkół.
3. Przygotowanie odpowiednich i prawidłowych zapisów w uchwałach samorządowych o trybie
kontroli.
4. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegających rozliczeniu i
tryb ich kontroli. Kontrola wydatkowania.
5. Wydatki, których nie można sfinansować z dotacji - przykładowy katalog.
6. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego:
a.

przygotowanie pracowników do kontroli - procedura, kompetencje, upoważnienia,

b.

kontrola prawidłowości pobrania – rodzaj dokumentacji do sprawdzenia w danym typie
jednostki w roku kontrolowanym,

c.

kontrola wykorzystania dotacji - rodzaj badanej dokumentacji źródłowej, rodzaj
wydatków,

d.

oświadczenia, protokół oględzin - wzór,

e.

wystąpienie pokontrolne a protokół - różnice, potrzeby tworzenia. Wzory dokumentów,

f.

zgłaszane zastrzeżenia do protokołu - forma, procedura przyjęcia, rozpoznania i
odniesienia się do uwag,

g.

decyzja administracyjna - podstawowe jej elementy, wzór,

h.

postępowanie przed SKO i sądami administracyjnymi.

7. Przygotowanie do rozliczenia dotacji za rok 2019 z wydatków na kształcenie specjalne uczniów.
8. Omówienie przykładowych wyroków sądowych, stanowisk RIO i decyzji SKO.
9. Wskazanie na najważniejsze i kluczowe w sporze o dotacje stanowiska MEN.
10. Dyskusja

Wykładowca

Osoba do kontaktu

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach
kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z
zakresu tzw. prawa oświatowego. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy
arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem implementacji przepisów
prawa oraz zoptymalizowania oświatowych budżetów. Kontroluje na zlecenie
samorządów szkoły i przedszkola niepubliczne. Autorka licznych publikacji,
prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na
zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracujący z publicznymi
i niepublicznymi ODN w całym kraju, RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci
współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez
publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia
Nauczycieli, a także trener w wielu innych instytucjach szkoleniowych. Członek

Agnieszka Skwarzyńska
Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

OSKKO. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

Termin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

8 lipca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają Państwo
link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść w link, dokonać
prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie dołączyć do wirtualnego
pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać się z tematem prezentowanym
przez trenera, ale także zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi uczestnikami
szkolenia.

Cena
300 zł / os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków
publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji
elektronicznej
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl, faksem na nr 81 745 06 00 lub poprzez
formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 6 lipca 2020 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 1 dzień 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.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
Kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych
08.07.2020 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 email. 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

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

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

