Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Kształcenie specjalne a pomoc psychologicznopedagogiczna w placówce oświatowej 2021
w aspekcie prawnym i praktycznym
Odpowiedzialność prawna i finansowa Dyrektora za Pomoc Kształcenie Specjalne
i Psychologiczno-Pedagogiczną w placówce oświatowej
Zajęcia specjalistyczne, a zajęcia rewalidacyjne - jak sprawnie organizować i skutecznie
realizować oraz przygotować się do kontroli z zakresu nadzoru pedagogicznego (KO, MEN)
i kontroli finansowych (NIK, KAS, RIO, inne) w placówce oświatowej

13.04.2021 r.
PROGRAM SZKOLENIA:
Część I – Prawo i praktyka organizowania i realizacji kształcenia specjalnego i pomocy
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce
1. Ogólne zasady tworzenia prawa, w tym oświatowego w kontekście kształcenia specjalnego i
pomocy psychologiczno pedagogicznej. Różne przepisy – różne formy wsparcia.
2. Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej i kształcenia
specjalnego, w tym porównanie rozporządzeń.
3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego - podstawy
prawne i praktyczne wskazówki.
4. Różnica między zajęciami specjalistycznymi i zajęciami rewalidacyjnymi. Formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
5. Stan zatrudnienia i kwalifikacje
psychologiczno-pedagogicznej.
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6. Zakresy zadań wychowawców, nauczycieli, specjalistów z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej i kształcenia specjalnego.
7. Rozpoznawanie

indywidualnych

potrzeb

edukacyjnych

i

rozwojowych

uczniów,

indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych utrudniających
funkcjonowanie ucznia w placówce oświatowej.
8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń z deficytami i uczeń
zdolny).
9. Dokumentacja prowadzonych zajęć specjalistycznych i zajęć rewalidacyjnych. Wzory
dokumentów, procedury, IPETy, wnioski, pisma.

Część II – Prawo i kontrola zewnętrzna realizacji kształcenia specjalnego i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w placówce
1. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w systemie
prawa krajowego.
2. Sprawozdawczość prawno-finansowa
psychologiczno-pedagogicznej.
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3. Weryfikacja i poprawność danych subwencyjnych w Systemie Informacji Oświatowej z
zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Praktyczne wskazówki – jak przygotować się do kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej
Administracji Skarbowej (instytucji kontrolnej Ministerstwa Finansów) i Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
5. Praktyczne wskazówki - jak przygotować się do kontroli Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Kuratorium Oświaty.
6. Protokoły pokontrolne, orzecznictwo prawne i sądowe.

Korzyści i cel szkolenia
1. Zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi udzielania oraz organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego uczniom w placówce oświatowej.
2. Omówione zostaną szczegółowo w aspekcie prawno-praktycznym:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych
oraz dwa rozporządzenia (ich części wspólne i różnice) tj.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
• wymagania prawne i kontrole z zakresu nadzoru pedagogicznego i prawno- finansowe:
sprawozdawczość prawno-finansowa z zakresu kształcenia specjalnego i pomocy psychologicznopedagogicznej e systemie SIO2
• interpretacja zapisów w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych –
popełniane błędy i dobre praktyki,
• stan zatrudnienia i kwalifikacje specjalistów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i
kształcenia specjalnego i odpowiedni przydział zadań,
• zasady dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego,
• dokumentowanie
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
i
kształcenia
specjalnego,
monitorowania i ewaluacji,

Osoba do kontaktu

Adresaci
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w placówkach

Agnieszka Skwarzyńska

oświatowych: tj. do Dyrektorów i kadry zarządzającej, a także do

Tel./Fax 81 745 06 00

kadry JST odpowiedzialnej za nadzór administracyjno - finansowy nad

Tel. kom. 514 062 750

placówkami

oświatowymi,

a

także

do

pracowników

placówki

oświatowej: tj. wychowawców, nauczycieli, realizatorów, specjalistów,
pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów itp.

e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Wykładowca
Ekonomista, strateg, konsultant, doradca i trener zarządzania administracją i coach oświatowy.
Doświadczony edukator i doradca w oświacie.
Prowadzi szkolenia z prawa oświatowego i prawa pracy, Systemu Informacji Oświatowej, prawa
administracyjnego i ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i promocji placówki oświatowej,
organizacji pracy szkoły tj. konstruowanie arkusza organizacyjnego.
Ponad 15 lat wspiera przedstawicieli administracji publicznej poprzez dedykowane projekty doradcze w
obszarze zarządzania dokumentacją pracowniczą, kancelaryjną, systemami informatycznymi, kontrolą
zarządczą, jak również prawidłowego zarządzania organizacją samorządową. Jest praktykiem
i ekspertem w zakresie szkoleń, warsztatów i analiz baz SIO2 od 2016 roku.

Termin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

13 kwietnia 2021 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
280 zł netto / 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, faxem na nr 81 745 06 00 lub poprzez
formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 8 kwietnia 2021 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 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.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE
Kształcenie specjalne a pomoc psychologiczno-pedagogiczna

13.04.2021 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

………………………………………………
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
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin
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

