28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 21 tel. 41 378 18 56 fax. 41 378 45 04
www.podidn.busko.pl, e-mail:podidn@busko.internetdsl.pl

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dla dyrektorów na temat:
„ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PO WEJŚCIU W ŻYCIE PRAWA OŚWIATOWEGO
I USTAWY WPROWADZAJĄCEJ”.
Program szkolenia:
I.

NOWA STRUKTURA SZKOLNICTWA.
1.1 Omówienie założeń ustawowych.
1.2 Strategia rozwoju edukacji w samorządzie w kontekście zmieniającego się prawa.
1.3 Szkoła podstawowa- przygotowanie do uruchomienia klasy VII i nowe siatki godzin.
1.4 Gimnazja- włączyć, przekształcić czy pozostawić jako osobny byt?
1.5 Szkoły branżowe- założenia oraz ich powoływanie.
1.6 Sieci i obwody od 2017r.- omówienie różnych wariantów, uchwały.
1.7 Filie, zespoły szkół, zespoły szkolno-przedszkolne, osobne jednostki, lokalizacja - jak rozpoznać co lepsze
dla lokalnego środowiska i jaki wariant wybrać?
1.8 Statuty szkół i przedszkoli, patron, rady pedagogiczne, rady rodziców - po wdrożeniu zmian.

II.

KADRY OŚWIATY PO WPROWADZENIU NOWEGO PRAWA.
2.1 Przenoszenie, uzupełnienie etatów, zwolnienie- warunki i wybory; dokumentacja.
2.2 Działania osłonowe w stosunku do nauczycieli- obowiązkowe i opcjonalne; procedura.
2.3 Działania kadrowe w stosunku do pracowników niepedagogicznych- warianty, procedura.
2.4 Stanowiska kierownicze po zmianie sieci szkół i przedszkoli.
2.5 Rola i zadania dyrektora i organu prowadzącego w stosunku do zatrudnionych pracowników w okresie
wprowadzania zmian w szkolnictwie.
2.6 Kontynuacja awansów zawodowych po przeniesieniu.
2.7 Zmiany w Karcie Nauczyciela- co będzie trwałe, a co jest przepisem przejściowym?

III.

ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ORAZ FINANSOWANIE W ROKU BUDŻETOWYM.
3.1. Planowanie finansów szkół w budżecie JST na 2017r. – wprowadzone i zapowiadane zmiany ( subwencja,
dotacje, środki własne, wynagrodzenia nauczycieli).
3.2 Organizacja szkół i przedszkoli- założenia ustawowe a potrzeby lokalnych samorządów
3.3. Arkusze organizacyjne- przygotowanie do opinii kuratora i zatwierdzenia przez organ prowadzącyharmonogram pracy, układanie siatki godzin, planowanie kadry i jej czasu pracy.
3.4. Finansowanie oświaty- gdzie szukać oszczędności i jak zaplanować niedrogi arkusz organizacyjny
uwzględniający zmiany w oświacie.
3.5. Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2017r.

Osoba prowadząca:

Elżbieta Rabenda – wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator
w zakresie organizacji i zarzadzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. Prawa oświatowego. Ceniony wykładowca. Dotychczas
przeszkoliła ponad 5000 samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych. Członek
OSKKO. Na zlecenie gmin i powiatów dokonuje analizy arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli pod kątem zoptymalizowania
oświatowych budżetów. Kontroler szkół i przedszkoli niepublicznych. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji
ogólnopolskich, wykładowca akademii wspólnoty oraz Polskiej akademii Nauk. Ekspert z listy MEN (debaty na temat zmian
w oświacie).
Liczba godz. szkolenia: 7 godz. dydaktycznych
Termin szkolenia: 9 grudnia 2016 r. w godz. od 900 do 1500
Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 07.12.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
podidn@busko.internetdsl.pl, tradycyjną drogą pocztową na adres Ośrodka: al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój lub faksem:
41 378 45 04. W przypadku pytań prosimy o telefon: 41-378-18-56.

Zapraszamy!!!

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W BUSKU - ZDROJU
KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu na temat „ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PO WEJŚCIU W ŻYCIE PRAWA
OŚWIATOWEGO I USTAWY WPROWADZAJĄCEJ” organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku-Zdroju w dniu 9 grudnia 2016 r.
DANE UCZESTNIKÓW:

Lp.

Nazwisko i imię
uczestnika szkolenia

Stanowisko służbowe

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail
uczestnika szkolenia

1

2

3

DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY:
Nazwa jednostki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………………………………………………………………...
Zobowiązujemy się do dokonania opłaty za uczestnictwo w ww. szkoleniu na konto PODiDN w Busku-Zdroju
w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym oddział w Busku-Zdroju nr 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005 na podstawie
faktury wystawionej po szkoleniu.
Oświadczamy, iż udział w szkoleniu zostanie w całości sfinansowany ze środków publicznych: Tak
Nie





OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju w celach związanych z organizacją szkolenia nt. „ORGANIZACJA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
PO WEJŚCIU W ŻYCIE PRAWA OŚWIATOWEGO I USTAWY WPROWADZAJĄCEJ” oraz na publikowanie mojego wizerunku w celach
promocyjnych Ośrodka.

1. …………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)

2. …………………………………………………………………………………

………………………………………………………
(podpis uczestnika)

………………………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis uczestnika)

3. ………………………………… …………….

……………………………………

(miejscowość, data)

(podpis uczestnika)

