
 

 

 

 

Zapraszamy Państwa – dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli odpowiedzialnych za statut, 

przedstawicieli JST,  do udziału  w szkoleniu, którego celem jest przygotowanie uczestników szkolenia do 

opracowania i wdrożenia nowego statutu szkoły/przedszkola  na podstawie Prawa oświatowego. 

PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ WYDRUKOWANY STATUT PLACÓWKI ! 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią: 

1) dokonać selekcji dotychczasowych zapisów statutu i zmienić je na zgodne z Prawem oświatowym;  

2) przygotować projekt statutu z zastosowaniem nowych technik legislacyjnych; 

3) przeprowadzić procedurę wprowadzenia w życie nowych statutów  wydanych na podstawie Prawa 

oświatowego. 

Program szkolenia : 

•  Statut podstawą budowania ładu organizacyjnego szkoły/przedszkola 

•  Schemat budowy statutu z zastosowaniem obowiązujących technik legislacyjnych. 

•  Omówienie kolejnych rozdziałów statutu pod katem poprawności merytorycznej i techniki legislacyjnej  w tym: 

� praca na własnych statutach uczestników szkolenia, 

� prezentacja dobrych praktyk. 

•  Struktura statutu zespołu jednostek oświatowych. 

•  Tryb wdrożenia nowego statutu szkoły/przedszkola oraz jego implikacja w środowisku oświatowym. 

 

Opis form, metod i środków dydaktycznych. 

Formy pracy : doskonalenie w działaniu wzbogacające wiedzę, umiejętności i postawy. 

Metody: wykład poparty prezentacją, dyskusja, studium przypadku. 

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, własne statuty uczestników szkolenia, przykłady dobrych praktyk. 

 

       Termin       Miejsce       Koszt 

               
           

19 czerwca 2017 
 godz. 10.00-15.00 

 

 
CKZiU  

ul. Nowomiejska 25 
Włocławek 

 
215 zł – 1 osoba 

200 zł – 2 lub więcej os. 
 z 1 placówki  

 
Inwestycja obejmuje: seminarium, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwa kawowa oraz 

poczęstunek. 
Na szkoleniu otrzymają Państwo fakturę z terminem płatności w ciągu 14 dni. 

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie kart zgłoszenia na maciej.roth@a-z.edu.pl  
lub faxem, 22 435 59 58. 

  
 

 

Nowy statut szkoły/przedszkola  
na podstawie Prawa Oświatowego.  

 
Zajęcia prowadzi- Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń 
dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na 
wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji 
samorządowej).Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa 
oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. 


