
 

 

STANDARYZOWANIE ZATRUDNIENIA SPECJALISTÓW  
W SZKOLE I PRZEDSZKOLU OD 1 WRZEŚNIA 2022 R.            

 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Uchwalona 8 kwietnia br. przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty zawiera m.in. przepisy 

wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach, które będą miały 

zastosowanie od 1 września 2022 r. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli Państwu zapoznać się 

z nowymi wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie zatrudnienia specjalistów i dostarczy 

podpowiedzi jak je zastosować w praktyce. 

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Omówienie zmian prawnych dotyczących zatrudniania w szkołach i przedszkolach specjalistów 

oraz standardów ich zatrudnienia. 

• Uzyskanie podpowiedzi jak w praktyce określić minimum liczby etatów pedagoga specjalnego i psychologa 

w łącznej liczbie etatów specjalistów. 

• Wskazanie jak zaplanować i zrealizować finansowanie specjalistów w szkole, przedszkolu i jak to wpłynie 

na dotowanie jednostek niesamorządowych? 

• Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie wprowadzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych 

w związku z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów. 

PROGRAM: 
1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego. 

2. Powiązanie zapisów w orzeczeniu/opinii z obowiązkiem realizacji przez szkołę/przedszkole odpłatnych 

zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

3. Planowanie specjalistów w szkole/przedszkolu od 1 września 2022 - jak w praktyce zastosować przepisy? 

4. Pedagog specjalny - czyli kto i po co? 

5. Jak określić minimum liczby etatów pedagoga specjalnego, psychologa w łącznej liczbie etatów 

specjalistów? Zmiany w trakcie roku szkolnego. 

6. Zatrudnianie specjalistów w szkole/przedszkolu - planowanie zatrudnienia, uzupełnianie etatów, 

ustalanie pensum- wzór uchwały. 

7. Finansowanie specjalistów w szkole/przedszkolu - planowanie, rozliczanie, wynagradzanie. 

8. Wpływ zmian na dotowanie jednostek niesamorządowych. 

9. Aneksy do arkuszy organizacyjnych- wdrożenie zmian w organizacji. 

10. Wnioski, pytania, odpowiedzi. 

ADRESACI:  
Przedstawiciele organów prowadzących, w tym dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-

ów i ZEAS-ów oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych samorządowych 

i niesamorządowych. 

PROWADZĄCA: Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, 

edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka 

licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie 

wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, 

trener- edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona 

Medalem K.E.N  

SZKOLENIE ON LINE 
26 sierpnia 2022 r. 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Standaryzowanie zatrudnienia specjalistów w szkole i przedszkolu od 
01.09.2022 roku 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
26 sierpnia 2022 r. Szkolenie w godzinach 09.30-13.30 

  

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

tel. 698 343 042 

szkolenia@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐  NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: 
……………………………………………………………………………………………..……………. 

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

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 sierpnia 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


