HARMONOGRAM KONGRESU:
10.00–10.05

Powitanie uczestników kongresu

I CZÊŒÆ: ZMIANY PRAWNE WP£YWAJ¥CE NA FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
10.05–11.45

• Jakie zmiany w funkcjonowaniu niepublicznych szkó³ i przedszkoli oraz dokumentacji nale¿y wdro¿yæ w zwi¹zku
z ostatni¹ nowelizacj¹ ustawy o systemie oœwiaty i towarzysz¹cymi jej rozporz¹dzeniami wykonawczymi?
• Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego – jak sprawnie i efektywnie wdro¿yæ je w swojej
placówce ?
• Szkolne plany nauczania w placówkach niepublicznych po 1 wrzeœnia 2015 r.
• Nowe zasady udzielania dotacji celowej na wyposa¿enie placówek w podrêczniki, materia³y edukacyjne i materia³y
æwiczeniowe dla uczniów niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 452)
Sesja coachingowa
• Jakie zmiany nale¿y wprowadziæ do statutu placówki w œwietle ostatnich zmian w prawie oœwiatowym, aby unikn¹æ
zastrze¿eñ podczas kontroli zewnêtrznej?
Prelegent: Joanna Lipiñska

11.45–11.55

Dziennik.edu.pl – bezp³atny dziennik elektroniczny w œwietle najnowszych wytycznych Ministerstwa Edukacji
Narodowej
Prelegent: Grzegorz Jankowski Grupa Helion S.A.

12.55–12.15

Przerwa kawowa

II CZÊŒÆ: KWESTIE SPORNE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA, WYDATKOWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W 2015 R.
12.15–12.25

Akustyka pomieszczeñ szkolnych – wymagania nowej normy PN-B-02151-4
Prelegent: architekt Miko³aj Jarosz

12.25–12.35

Jak prowadziæ skuteczn¹ sprzeda¿ i marketing us³ug przedszkola
Prelegent: Marcin Setlak, Inforodzic.pl

12.35–14.00

• Zmiany w katalogu wydatków bie¿¹cych i ich kontroli w zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o systemie oœwiaty
• Zasady prawid³owego obliczania dotacji przez gminy
• Sposoby informowania placówek o wysokoœci aktualnej dotacji
• Kontrola prawid³owoœci wydatkowania dotacji – jak siê przygotowaæ oraz czego mog¹ domagaæ siê kontroluj¹cy?
Prelegent: Robert Kamionowski, Lech Gniady

14.00–14.30

Lunch

14.30–14.40

Od cyfrowej diagnostyki pedagogiczno-psychologicznej poprzez zajêcia Biofeedback z uczniami do osi¹gniêcia
lepszych wyników w nauczaniu i zachowaniu
Prelegent: Denissa Krob-Esterhazy – Centrum Medyczne, Placówka Doskonalenia Nauczycieli

14.40–16.00

• Prawne mo¿liwoœci kwestionowania przez placówki niepubliczne wysokoœci bie¿¹cych dotacji oraz dochodzenia
wyp³aty zani¿onych dotacji z lat poprzednich
Sesja coachingowa
• W jaki sposób podzieliæ koszty pomiêdzy placówki prowadzone przez ten sam organ prowadz¹cy?
Prelegent: Robert Kamionowski, Lech Gniady

16.00–16.10

DAR ZABAWY – czyli jak wprowadziæ efektywn¹ innowacjê w swojej placówce
Prelegent: Anna Turska, Rafa³ Iskra, Froebel.pl

16.10–16.25

Przerwa kawowa

III CZÊŒÆ: DOKUMENTOWANIE PRACY PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ
16.25–18.00

• Dokumentowanie prowadzonego w placówce nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji – które dokumenty warto
przygotowaæ, a z których mo¿na zrezygnowaæ
• Jakie informacje koniecznie nale¿y wpisywaæ do dziennika w szkole i przedszkolu niepublicznym?
• Kontrola KO – o jakie dokumenty mog¹ poprosiæ wizytatorzy, a jakich nie maj¹ prawa ¿¹daæ?
• Co poza umow¹ – jak¹ dokumentacjê pracownicz¹ trzeba zebraæ na wypadek kontroli PIP, ZUS, US?
Sesja coachingowa
• Dokumentowanie wydatkowania œrodków z dotacji, w tym m.in. zasady poprawnego opisywania faktur
Prelegent: Kazimierz Stankiewicz

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
10.00–18.00

Beata Patoleta, Maciej Piela – Kancelaria BBJS

11.00–13.00

Marta Zbrzeska, Monika Napierska – Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych

11.45–12.45

Joanna Lipiñska

12.00–14.00

Agnieszka Wawrzaszek-£oœ, Beata Paw³owska – Ministerstwo Edukacji Narodowej

