FRDL to 25 lat doświadczenia .
Najlepsze praktyki. Renomowani eksperci. Tysiące szkoleń .

Wiemy, dlaczego szkolimy!
ZASADY REDAGOWANIA STATUTÓW SZKÓŁ
ORAZ WPROWADZANIA DO NICH ZMIAN
termin: 31 sierpnia
2015

godziny: 10:00 – 15:00

miejsce: siedziba FRDL

Adresaci szkolenia:

dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pracownicy jst odpowiedzialni za oświatę
Cel szkolenia:
nabycie wiedzy z zakresu zasad redagowania statutów szkół, wprowadzania w nich zmian oraz uzyskanie
wiedzy z zakresu spraw wymagających uregulowania w statutach od 1.09.2015 r.
Metoda prowadzenia zajęć:
wykład ilustrowany prezentacją multimedialną
Otrzymasz:


fachowe wsparcie od praktyka,



możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,



możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,



materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,



poczęstunek kawowy i lunch,

Prowadzący: Wanda Derska–Koziński
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, SGH w Warszawie. Kwalifikowany edukator (trener)
kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą. Ukończyła liczne kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz studia
podyplomowe m.in. z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego, zarządzania oświatą, administracji oświatowej,
organizacji i zarządzania oświatą dla wojewódzkiej kadry oświatowej.
Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr w KO (do 1999), m.in. odpowiedzialna za zatwierdzanie statutów
szkół i placówek oświatowych. Od 1991 r. prowadzi szkolenia dla oświatowej kadry kierowniczej, nauczycieli oraz
pracowników samorządowych. Wykładowca m.in. na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych z zakresu
zarządzania oświatą. Autorka licznych artykułów i opinii m.in. z zakresu prawa oświatowego. Ekspert z listy MEN (20002011). Od 1999 r. właścicielka firmy konsultingowej świadczącej usługi szkoleniowe i doradcze na rzecz pracowników
oświaty oraz organów administracji samorządowej.

Zapytaj o szkolenie

Olga Zawojek
58 77 24 214, 509 498 613, o.zawojek@gdansk.frdl.pl
Pla c S ol id ar n o śc i 1, 8 0 – 86 3
w w w. gd an sk .f rd l .p l , b iu ro @gd a n sk. frd l.p l

Program:

1. Statut jako jeden z aktów prawnych prawa wewnętrznego szkoły
2. Organy kompetentne do opracowania, uchwalania statutu i zmian do niego
3. Zakres spraw regulowanych statutem
4. Omówienie treści regulowanych spraw
5. Zakres spraw koniecznych do uregulowania w statutach od 1.09.2015 r. w świetle zmienionych przepisów
oświatowych
6. Budowa statutu szkoły, jako aktu prawnego
7. Jednostki redakcyjne statutu szkoły i ich redagowanie
8. Załączniki do statutu
9. Wprowadzanie statutu w życie
10. Wprowadzanie zmian do statutu
11. Wprowadzanie tekstu jednolitego statutu
12. Rozstrzyganie spraw związanych z tematem, wg potrzeb uczestników szkolenia

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE DO: 24.08.15, 15:00
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

o.zawojek@gdansk.frdl.pl

58 550 32 39

Statuty szkół: 31 sierpnia 2015

Nazwa Instytucji/Firmy (dane do FV):
Adres:

NIP:

Telefon:

Faks:

1.
Imię, nazwisko , stanowisko

e-mail

Imię, nazwisko , stanowisko

e-mail

2.

Zgłoszenie w terminie do 17 lipca 2015 r.

Cena netto: 400 zł

TAK / NIE

340 zł

TAK / NIE

14 dni

Dla kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

10% rabatu

Udział w szkoleniu jest finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych
Należność należy zapłacić przelewem po szkoleniu po otrzymaniu faktury VAT

TAK / NIE
TAK / NIE

Zgodnie z Ust. o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności szkoleniowej FRDL

Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia na 5 dni przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa 50 % kosztów ogólnych.
Data:

Podpis:

Uwaga! Braku kontaktu ze strony FRDL minimum 2 dni przed terminem szkolenia może oznaczać, że karta zgłoszeniowa nie dotarła.
W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 58 772 42 14, m.michurska@gdansk.frdl.pl

