
 

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM KROK PO KROKU  
–  JAK DOSTOSOWAĆ STATUT SZKOŁY  

DO OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO? 
 

7 kwietnia 2017 r. godz. 930  – 1500  

ul. Nowomiejska 25 Włocławek 
 

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, wicedyrektorów  

i liderów zespołów ds. statutów wszystkich typów szkół. 

 

Szanowni Państwo ! 

Zakres zmian w prawie oświatowym wprowadzany ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 wprowadzającą Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), spowodował konieczność przygotowania spotkania, które pomoże 

dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek bezboleśnie przejść przez zmianę oraz „zobaczyć” 

najważniejsze jej akcenty i udzielić odpowiedzi na istotne pytania.  

 

Uczestnik szkolenia: 

 Pozna główne akcenty zmian obecne w nowej ustawie Prawo oświatowe  

z dnia 14 grudnia 2016 r. i ich wpływ na pracę dyrektora szkoły, 

 Zaplanuje krok po kroku swoje działania związane z przekształcaniem szkół, zgodnie  

z zapisami obecnymi w prawie i organizacją nowego roku szkolnego, w tym procedurę 

przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, zgodnie z projektem 

rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, 

 Pozna założenia nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli w kontekście organizacji nowego roku szkolnego, 

 Otrzyma komplet wzorów dokumentów związanych z zawiadomieniem pracowników o zmianie 

ich statusu oraz ruchem kadrowym, 

 Zobaczy strukturę zmian w ujęciu systemowym, 

 Zapozna się z zadaniami organu prowadzącego związanymi z wprowadzaną zmianą. 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
ul. Nowomiejska 25, www.odn.ckziu.wloclawek.pl 

tel. 54 232 63 07, 732 668 987   e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl 
 

 

 

…ŹRÓDŁEM INSPIRACJI 

 



ORGANIZACJA SPOTKANIA 

CZĘŚĆ I:  

 zmiany w prawie (ustawy, rozporządzenia, projekty rozporządzeń) - główne akcenty zmian; 

 podstawy prawne tworzenia nowych statutów; 

 techniki prawodawcze; 

 

CZĘŚĆ II:  

 kształt statutu i jego zawartość – praca na gotowym modelu; 

 ważne, indywidualne dla każdej szkoły zapisy konieczne w statucie; 

 

PODSUMOWANIE:  

 przydatne wzory dokumentów; 

 pytania i wątpliwości. 

 

Uczestnik szkolenia  uzyska wiedzę na temat dostosowania obecnych statutów szkół  

do zapisów nowego prawa oświatowego w związku z utratą mocy rozporządzenia w sprawie 

ramowych statutów publicznych szkół i placówek oraz przejścia ich zapisów do ustawy. Każda nowa 

szkoła, a taką od 1 września 2017 r. będą wszystkie szkoły podstawowe i szkoły branżowe powinna, 

chociażby ze względów bezpieczeństwa rozpocząć rok szkolny z nowym statutem, choć ustawodawca 

daje na to czas do dnia 30 listopada 2017 r. 

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE: 

Jarosław Durszewicz – edukator, trener, nauczyciel akademicki, doświadczony dyrektor szkoły z 15-letnim 

stażem. Prowadził szkołę podstawową w zespole z przedszkolem oraz zespół szkół ogólnokształcących – liceum 

i gimnazjum. Autor eksperymentu pedagogicznego realizowanego we współpracy z dwoma jednostkami 

naukowymi. W okresie sześciu lat starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert 

w zakresie zarządzania oświatą, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz 

wymagania państwa dla szkół i placówek. Ekspert i trener w projekcie systemowym Przywództwo i zarządzanie 

w edukacji, współautor programów szkoleniowych dla dyrektorów szkół i innych publikacji, wykładowca na 

kursach kwalifikacyjnych w zakresie zarządzania oświatą, dyrektor niepublicznego ośrodka doskonalenia 

nauczycieli. W zakresie zmian w prawie oświatowym współpracuje między innymi z Instytutem Finansowania 

Samorządów we Wrocławiu i Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.        

 

KOSZT SZKOLENIA: 180 zł 
 

Zapewniamy materiały w formie elektronicznej i papierowej. 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia. 
 

Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.odn.ckziu.wloclawek.pl  

do dnia 04.04.2017 r. przyjmuje sekretariat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w CKZiU 

we Włocławku, email: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl, fax 54 232 63 07, tel.732 668 987. 


