„Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą
ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich,
w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020

Program spotkania dla samorządowców
21–22 czerwca 2017 r.

Finansowanie zadań oświatowych – projektowane zmiany
w ustawie
21 czerwca 2017 (środa)
Godziny
Punkty programu
10.00
11.30 – 14.30

Zbiórka na parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki naprzeciwko Kinoteki
od strony Alej Jerozolimskich (autobus oznakowany – ORE)
Przedstawienie oraz omówienie nowych zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej
między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego
Grzegorz Pochopień, Zastępca Dyrektora Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN
Renata Karnas, Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej

14.30 – 15.30
15.30 – 18.30

Obiad
Przedstawienie oraz omówienie zmian w zakresie udzielania dotacji z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz pozostałych
zmian z zakresu finansowania zadań oświatowych
Daria Pietrzykowska, Naczelnik Wydziału Statystki w Departamencie Strategii i Współpracy
Międzynarodowej

18:30

Kolacja

22 czerwca 2017 roku (czwartek)
Godziny
Punkty programu
8.30
Śniadanie
9.00 – 13.00
Część warsztatowa:
Temat 1: Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki
samorządu terytorialnego
Temat 2: Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych
Temat 3: Sposób finansowania zadania polegającego na zapewnieniu dla uczniów szkół
podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych, dotacja przedszkolna oraz zasady finansowania świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym
Warsztaty będą prowadzone przez pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej
13.00 – 14.30
Podsumowanie oraz dyskusja
14.30 – 15.30
Obiad
ok. 15.30
Po obiedzie wyjazd do Warszawy
Miejsce spotkania: Centrum Szkoleniowe ORE (CS 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 zapewnia
przejazd autobusem z Warszawy do Sulejówka. W razie przyjazdu samochodem Centrum
Szkoleniowe zapewnia bezpłatny parking.

