Serdecznie zapraszam dyrektorów przedszkoli niepublicznych na konferencję „Przedszkola
niepubliczne a prawo oświatowe w 2018 r.”, która odbędzie się 9 lutego w Warszawie
Program konferencji
10.00-11.30

- „Dotacje dla przedszkoli w 2018 r.”- prelegent pani Beata Patoleta





Zasady naliczania dotacji i zmiany w tym zakresie od 1 stycznia 2018 r.
Wykaz wydatków dozwolonych i niedozwolonych
Wzorcowe opisy faktur i rachunków, aby stanowiły dowód wydatkowania dotacji
zgodnie z prawem
 Przykładowe zapisy w statucie placówki, które ułatwią rozliczenie wydatków spornych w
ramach dotacji
 Zestawienia niedozwolonych zapisów w uchwałach gmin w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania
11.30- 12.00- przerwa kawowa
12.00- 13.30 – „Prawo oświatowe a przedszkola niepubliczne” - prelegent pan Dariusz Skrzyński
 Analiza najważniejszych aktów prawa w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych
13.30- 14.00- obiad
14.00- 15.30 – Dokumentacja przebiegu procesu wychowawczo-dydaktycznego i nadzoru
pedagogicznego w przedszkolu niepublicznym - prelegent Jolanta Wasilewska
 Analiza aktualnych wymagań wobec przedszkoli i dokumentacji z nimi związanej, która
powinna funkcjonować w przedszkolu niepublicznym
Koszt udziału w konferencji – 260 zł
Miejsce: Centrum szkoleniowe Jupiter, ul Towarowa 22 (zaledwie 1,5 km od Dworca Centralnego
i 100 m od stacji „Rondo Daszyńskiego” II linii metra warszawskiego, bezpłatny parking)
Zgłoszenia mailem jolanta.wasilewska@lepszastrona.edu.pl
Opłata za udział w konferencji płatna przelewem na konto 89 1910 1048 2204 6955 3385 0001
najpóźniej na tydzień przed szkoleniem.

Prelegenci
Beata Patoleta - adwokat, praktyk i teoretyk. Publikuje dla wydawnictw związanych z oświatą i od
wielu lat szkoli osoby prowadzące szkoły i przedszkola niesamorządowe. Zajmuje się szeroko
rozumianym prawem oświatowym. W praktyce reprezentowała kilkaset osób będących organami
prowadzącymi niepubliczne placówki oświatowe. Zajmuje się zarówno kwestiami rozliczania i kontroli
dotacji oświatowych, jak i kwestiami poprawnego naliczania dotacji oraz postępowaniami cywilnymi z
tym zagadnieniem związanymi, jak również analizą miejscowych aktów prawnych. Występuje w
postępowaniach cywilnych i administracyjnych na terenie całego kraju miedzy innymi w Lublinie,

Zielonej Górze, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy. Jest
jednym z pierwszych prawników w kraju i jednym z nielicznych obecnie, którzy zajmują się tą
dziedziną prawa. Posiada na tym polu dużą wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem. Obecnie
rozpoczyna przewód doktorski, którego przedmiotem będzie charakter prawny dotacji oświatowych.
Dariusz Skrzyński - prawnik, redaktor naczelny "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i
Praktyka, były redaktor prowadzący "Monitora Prawnego Dyrektora" Wydawnictwa Raabe, trener,
specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager
projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, były aplikant notarialny Izby Notarialnej w
Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz
Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej;
prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz
wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych
skierowanych do szkół i przedszkoli; świadczy usługi prawne podmiotom działającym w obszarze
oświaty m.in. dla Librusa, Wydawnictwa Pedagogicznego Operon w zakresie projektu
www.oswiataiprawo.pl, Wydawnictwa Verlag Dashofer w zakresie www.eduinfo.pl; były prawnik i
redaktor Wydawnictwa Bohdan Orłowski; właściciel serwisu www.eduprawnik.pl; aktualnie prowadzi
Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się obsługą placówek oświatowych (w tym dyrektorów,
nauczycieli, pracowników samorządowych) oraz wydawców.
Jolanta Wasilewka- nauczyciel wychowania przedszkolnego z 30 - letnim stażem z tego 21 lat na
stanowisku dyrektora, doświadczony trener, ekspert do spraw awansu z listy MEN, tutor i mediator
sądowy, właścicielka firmy Lepsza Strona Edukacji. Autorka kilkudziesięciu artykułów do czasopism
kierowanych do dyrektorów przedszkoli, była redaktor prowadząca czasopisma „Monitor Prawny
Dyrektora” wydawnictwa Raabe

