PROGRAM SZKOLENIA DLA SAMORZĄDOWCÓW
„Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w świetle zmian prawnych i finansowych”
Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, 24–25 stycznia 2018 r.

I dzień – 24 stycznia 2018 r. (środa)
Godziny

Punkty programu
Systemowe wsparcie ucznia z problemami rozwojowymi w polskim
systemie oświaty

11.30 – 14.30

14.30 – 15.00

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako zadanie statutowe każdej
szkoły i przedszkola.
2. Kształcenie specjalne jako zadanie statutowe każdej szkoły i
przedszkola
– klasa specjalna, klasa integracyjna czy edukacja włączająca?
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci elementem systemowego
wsparcia rozwoju dzieci w JST.
4. Nowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej – nowa jakość
pracy.
5. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną jako zadanie
statutowe każdej szkoły i przedszkola.

OBIAD
Organizacja wsparcia uczniów w szkole i przedszkolu.

15.30 – 18.30

18.30

1. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ich organizacja.
2. Czym różni się nauczanie indywidualne od zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia realizowanej w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej lub kształcenia specjalnego?
3. Dla kogo są zajęcia rewalidacyjne, a dla kogo zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i jak je organizować?
4. Kadrowe aspekty zatrudniania pedagoga, psychologa, nauczycieli
organizujących kształcenie specjalne i specjalistów – kwalifikacje,
zakres zadań i organizacja ich pracy.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia
specjalnego w arkuszu organizacyjnym.
6. Decyzje w sprawie nauczania indywidualnego i ich kontekst kadrowy
związany z dojazdem do ucznia.

KOLACJA

II dzień – 25 stycznia 2018 r. (czwartek)
Godziny

Punkty programu

8.30 – 9.00

ŚNIADANIE
Mocne i słabe strony lokalnej polityki wsparcia uczniów
z problemami rozwojowymi

9.00 – 14.00

14.00

1. Rozwiązania systemowe czy doraźne – co się bardziej opłaca?
2. Wspieranie nauczycieli w kierunku zdobywania specjalistycznych
kwalifikacji czy tworzenie korpusu specjalistów?
3. Zmiany w sposobie planowania i ewidencjonowania wydatków
ponoszonych na kształcenie specjalne w JST.
4. Zmiany w sposobie rozliczania dotacji przekazanej na organizację
kształcenia specjalnego.
5. Jak znaleźć balans pomiędzy wydatkami na organizację pomocy
psychologiczno-pedagogicznej a wydatkami na kształcenie specjalne?

OBIAD

Miejsce spotkania: Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77.
Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w CS ORE.
Organizator nie zapewnia dojazdu do Sulejówka. Na terenie Centrum znajduje się bezpłatny
parking.

