PROGRAM SZKOLENIA DLA SAMORZĄDOWCÓW
Zmiany w szkolnictwie zawodowym – perspektywa samorządowca
Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, 29–30 maja 2019 r.
w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego
w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół
i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny
WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020

I dzień – 29 maja 2019 r. (środa)
Godziny

11.00 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 18.45

18.45

Punkty programu
I.

Zmiany w prawie dotyczące kształcenia zawodowego

1.

Nowe definicje i określenia pojęć z zakresu edukacji zawodowej
w ustawie Prawo oświatowe i innych aktach prawnych.

2.

Nowa klasyfikacja zawodów i podstaw programowych kształcenia
w zawodach.

3.

Organizacja kształcenia w szkołach policealnych i branżowych
II stopnia.

4.

Organ prowadzący a uruchomienie kształcenia w nowym zawodzie.

5.

Zakres i tryb współpracy z pracodawcami.

6.

Terminy wejścia w życie zmian, w tym okres przejściowy.

OBIAD
II.

Finansowanie kształcenia zawodowego

1.

Zróżnicowanie subwencji i dotacji oświatowych ze względu na
przydatność dla gospodarki narodowej zawodu, w którym kształci
szkoła lub placówka.

2.

Obowiązkowa współpraca szkoły z pracodawcą: umowy
i porozumienia; ulgi dla pracodawców, zwiększenie dofinansowania
kosztów kształcenia w zawodach deficytowych; konto dochodów
własnych szkoły; staże uczniowskie; kształcenie młodocianych
pracowników; praktyczna nauka zawodu.

3.

Kształcenie ustawiczne: likwidacja niektórych placówek, nowe
możliwości dla szkół w zakresie kształcenia ustawicznego.

KOLACJA

II dzień – 30 maja 2019 r. (czwartek)
Godziny

Punkty programu

7.30 – 8.15

ŚNIADANIE

8.15 – 13.30

III. Organizacja kształcenia zawodowego
1. Organizacja i funkcjonowanie szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe od 1 września 2019 r.: nowe podstawy
programowe; obowiązkowe staże dla nauczycieli realizujących
w szkole kształcenie teoretyczne i praktyczne; obowiązkowy egzamin
zawodowy i jego skutki dla ucznia; możliwość uzyskiwania przez
uczniów dodatkowych umiejętności
i uprawnień zawodowych.
2. Kwalifikacje nadawane poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego
przez organy władz publicznych i samorządów zawodowych – przykłady
instytucji pełniących role instytucji certyfikujących.
3. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, m.in.: szkolenia branżowe;
zmiana pensum nauczycieli przedmiotów zawodowych.
4. Arkusz organizacji pracy szkoły, w tym ramowe plany nauczania.
5. Zmiany w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

13.30

OBIAD

Szkolenie odbywa się w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku
k. Warszawy, ul. Paderewskiego 77.
Dojazd do Centrum Szkoleniowego:


pociąg podmiejski linii Kolei Mazowieckich z dworca Warszawa Zachodnia lub Śródmieście
(kierunek Siedlce, Mrozy, Mińsk Mazowiecki). Obowiązują bilety zakupione w kasach PKP lub
u kierownika pociągu;



pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) z dworca Warszawa Zachodnia lub Śródmieście,
kierunek Sulejówek Miłosna. Obowiązują bilety ZTM – warszawskie miejskie (strefa 2 –
dawna strefa podmiejska) zakupione w kioskach ruchu, automatach lub
u kierownika pociągu.

W obu przypadkach należy wysiąść na stacji SULEJÓWEK.
Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku.
Organizator nie zapewnia dojazdu do Sulejówka. W razie własnym przyjazdu samochodem –
Ośrodek zapewnia bezpłatny parking.

