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KALENDZARZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA – styczeń 2018 r

Data

Zadanie

Podstawa prawna

Początek
stycznia

Analiza wykorzystania urlopów wypoczynkowych. W
przedszkolach, w których działa organizacja związkowa i nie
wyraziła ona zgody na rezygnację z planu urlopów należy
opracować taki plan na 2017 r.
Wystąpienie ze wspólnym wnioskiem dyrektora i rady przedszkola,
a jeśli taka nie funkcjonuje w placówce to wówczas rady rodziców
do organu prowadzącego o wyznaczenie terminu przerwy
wakacyjnej.

Art. 163. § 1. ustawy z 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zmianami)

Do 15
stycznia
Początek
stycznia

Zakończenie inwentaryzacji

Art. 26 ust 3. Ustawy z 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)

Do 15
stycznia

Przedstawienie przez właścicieli zadań sprawozdań z ich realizacji
w ramach kontroli zarządczej.

Początek
stycznia

Ustalenie terminu obserwacji zaplanowanych na styczeń w planie
nadzoru pedagogicznego.

§ 12.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
(Dz. U. 2017 poz. 649)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.)
Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia
2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15,
poz. 84).
Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6 grudnia 2012 r. w
sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów
publicznych w zakresie planowania i zarzadzania
ryzykiem (Dz. Urz. Ministerstwa Finansów z 18 grudnia
2012 r. poz. 56).
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Do 31
stycznia

Zorganizowanie zebrania rady pedagogicznej w celu podsumowania
pracy przedszkola w pierwszym półroczu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)
Opracowała Jolanta Wasilewska

