
                                                                                                                                   

 

 

Warszawa, 5 sierpnia 2021 r. 

Szanowni Państwo,  

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, zaprasza Państwa do udziału 

w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum, która zaplanowana jest na 16 września 

2021 r. w godzinach 9.00 - 13.00. 

 

Przedmiotem spotkania będzie problematyka dotycząca kontroli spełniania obowiązku 

przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki. Spotkanie ma na celu uporządkowanie wiedzy 

uczestników w tym zakresie.  

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie trenerka z wieloletnim doświadczeniem 

zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty, 

dyrektor ZEAS. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowania i 

wdrażania programów wspomagania rozwoju oświaty, analizą sprawozdawczości SIO. Organizuje i 

prowadzi szkolenia i kursy o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa 

oświatowego w praktyce, innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań metodycznych, kształcenia 

uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany 

doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak innymi uczestnikami spotkania. 

Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej 

pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania 

przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 

 

Spotkanie będzie realizowane w formule online i odbędzie się na platformie Zoom. Poniżej 

prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 9 września 2021 r. 

poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową szkolenia@frdl.org.pl Zgłoszonym uczestnikom 

w wiadomości zwrotnej prześlemy link do webinarium. 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 
Katarzyna Siwierska  

Koordynator Mazowieckiego 

Forum Pracowników Oświaty 

 
  



                                                                                                                                   

 

Sesja konsultacyjno- szkoleniowa Forum Pracowników Oświaty 

 

16 września 2021 r. 9.00 - 13.00 

 

Kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki 
 

Spotkanie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie spełniania obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki. Omówienie zostaną:  
• zmiany w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki od 1 września 2019r. 
• zadania organu prowadzącego związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki,  
• powinności dyrektora związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
• środki egzekucji administracyjnej.    
 
Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach: 

1. Spełnianie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki w systemie oświaty - wyjaśnienie pojęć  

2. Zadania, powinności i obowiązki dyrektorów szkół oraz JST w zakresie kontroli spełniania 
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku 
nauki. 

3. Formy spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – uregulowania prawne. 
4. Obowiązki osób objętych obowiązkiem szkolnym oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów. 
5. Ewidencja kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz sprawozdawczość SIO w tym zakresie.  
6. Zasady współpracy z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie kontroli 

spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
7. Obowiązki dyrektora szkoły i JST w sytuacji niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki:  
• Obowiązki edukacyjne podlegające egzekucji. 
• Charakter prawny obowiązku szkolnego w zakresie egzekucji. 
• Postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 
• Procedura egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
• Organy kompetentne w procedurze egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
• Etapy procedury egzekucji obowiązku szkolnego i nauki. 
• Środki egzekucji obowiązku szkolnego i nauki. 
• Grzywna, jako środek egzekucji obowiązku szkolnego (nauki). 
• Postanowienie o nałożeniu grzywny. 

8. Dyskusja. 
 
Prowadzący: Trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach 
administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty, dyrektor ZEAS. Współpracuje z 
jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowania i wdrażania programów 
wspomagania rozwoju oświaty, analizą sprawozdawczości SIO. Organizuje i prowadzi szkolenia i 
kursy o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w 
praktyce, innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań metodycznych, kształcenia uczniów o 
specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

  



                                                                                                                                   

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Pracowników Oświaty 

nt. Kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki 

16 września 2021 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

 

 

 

Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która 

umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami. 
Koszt udziału w sesji wynosi 180 PLN i zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc wrzesień 2021 r. 

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, 

certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. 
 

DANE DO KONTAKTU:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie ul. Żurawia 43, 00-

680 Warszawa; tel. 533 721 103, szkolenia@frdl.org.pl    

Nazwa jednostki 

 
  

 

Imię i Nazwisko 

uczestnika 

 

 

 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL 

zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych 

osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na  

www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 9 września 2021 r. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

 


