
 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie ON-LINE prowadzone przez Piotra Ciszewskiego 
 

Temat szkolenia on-line: 
 

KSZTAŁCENIE SPECJALNE W PRYWATNEJ OŚWIACIE - 

– ZASADY WYKONYWANIA I ROZLICZANIE DOTACJI ZA 2021 ROK 

Termin szkolenia on-line:  
 

 

7 grudnia 2021 r., godz. 9.00 – 14.00 
 

Zakres szkolenia: 
 

I. ORGANIZACJA I ZASADY WYKONYWANIA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W PUBLICZNYCH I 

NIEPUBLICZNYCH PODMIOTACH OŚWIATOWYCH. 

 

II. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO - W ZALEŻNOŚCI OD JEGO 

ZAKRESU.  

 

III. RODZAJE WYDATKÓW KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO – ROZLICZANYCH Z DOTCJI 

OŚWIATOWEJ ZA 2021 ROK.  

 

IV. OBLICZNIE LIMITÓW WYDATKÓW NA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH – POKRYWANYCH Z 

DOTACJI SPECJALNEJ.  
  

Adresaci szkolenia: 

1) Osoby prowadzące albo reprezentujące dotowane (publiczne i niepubliczne) podmioty oświatowe;  

2) Dyrektorzy i pracownicy (księgowi) tych podmiotów -  

- zajmujący się wydatkowaniem i rozliczaniem dotacji oświatowych. 
 

Szczegółowy program szkolenia: 
 

I. ORGANIZACJA I ZASADY WYKONYWANIA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W PUBLICZNYCH I 

NIEPUBLICZNYCH PODMIOTACH OŚWIATOWYCH: 

1. Przedstawienie podstaw prawnych regulujących kształcenie specjalne: ustaw i rozporządzeń MEN. 

2. Rodzaje niepełnosprawności uczniów oraz niedostosowanie społeczne i zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze - objęte kształceniem specjalnym. 

3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne – 

jako dokumenty określające zakres kształcenia specjalnego uczniów. 

4. Obowiązkowy i fakultatywny zakres kształcenia specjalnego - realizowany w poszczególnych 

podmiotach oświatowych. 

5. Dopuszczalna liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych szkół i 

przedszkoli.  

6. Liczba uczniów oddziałów specjalnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności – organizowanie 

zajęć grupowych i indywidualnych. 

7. Obowiązkowe działania rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne – wykonywane w 

ramach kształcenia specjalnego w zależności od rodzaju niepełnosprawności ucznia. 

8. Pozostałe obowiązki kształcenia specjalnego: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, realizacja zaleceń 

orzeczenia, warunki do nauki, zapewnienie specjalnych środków dydaktycznych i inne. 

9. Przesłanki tworzenia i organizacja klas terapeutycznych. 

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne zajęcia terapeutyczne oraz zindywidualizowana ścieżka 

kształcenia ucznia.  

11. Zasady organizowania kształcenia w placówkach oświatowych (specjalnych) i szkołach przy nich 

działających. 

12. Organizacja i zakres zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (zrw) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie w stopniu głębokim. 



 

 

13. Wymagane kwalifikacje i zasady zatrudniania nauczycieli kształcenia specjalnego, nauczycieli 

wspomagających – w zależności od rodzaju podmiotu oświatowego lub jego oddziału. 

14. Obowiązkowe zadania psychologa, pedagoga, logopedy i terapeuty pedagogicznego – w zakresie 

kształcenia specjalnego. 

15. Ścisły związek prawidłowego wykonania kształcenia specjalnego z możliwością wykorzystania na ten cel 

dotacji specjalnej.  
 

II. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO - W ZALEŻNOŚCI OD JEGO 

ZAKRESU: 

1. Przedstawienie podstaw prawnych (rozporządzeń MEN), określających dokumentację przebiegu 

kształcenia specjalnego i sposoby jej prowadzenia w prywatnej oświacie. 

2. Terminy, zasady tworzenia i zakres wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia 

(WOFU) oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) i ich modyfikacje. 

3. Sposób prowadzenia dzienników zajęć kształcenia specjalnego przez poszczególnych specjalistów – 

indywidualnych i zespołowych. 

4. Dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zeszyt obserwacji uczestnika tych zajęć – zakres i 

sposób prowadzenia dokumentacji zrw. 

5. Zasady prowadzenia i dokumentowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 
 

III. RODZAJE WYDATKÓW KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO – ROZLICZANYCH Z DOTCJI 

OŚWIATOWEJ ZA 2021 ROK:  

1. Wydatki na realizację orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i IPET-ów a wydatki na realizację 

innych zadań oświatowych - w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. 

2. Zakres wydatków na realizację orzeczeń i IPET-ów finansowanych z dotacji specjalnej szkół i przedszkoli 

ogólnodostępnych – bez limitu. 

3. Zakres innych wydatków w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych finansowanych z dotacji specjalnej 

szkół i przedszkoli ogólnodostępnych – limitowany. 

4. Wydatki finansowane z dotacji specjalnej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych – 

specjalnych. 

5. Określanie wynagrodzenia i jego składników nauczycieli kształcenia specjalnego i ogólnego, nauczycieli 

wspomagających i pomocy nauczyciela – finansowanych z dotacji specjalnej. 

6. Zasady rozliczania wynagrodzeń dyrektorów z dotacji specjalnej.  

7. Wydatki oddziałów integracyjnych szkół – finansowane z dotacji specjalnej. 
 

IV. OBLICZNIE LIMITÓW WYDATKÓW NA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH – POKRYWANYCH Z 

DOTACJI SPECJALNEJ: 

1. Zasada ograniczenia wysokości wydatków na inne zadania niż realizacja orzeczeń i IPET-ów w 

odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. 

2. Obliczanie „wysokości niezbędnej” tych wydatków w przedszkolach ogólnodostępnych – które 

można sfinansować z dotacji specjalnej. 

3. Obliczanie „wydatków innych” limitowanych według wzoru w szkołach – różnice w obliczaniu w 

odniesieniu do szkół publicznych i niepublicznych. 

4. Dokumentowanie wydatków pokrytych z dotacji specjalnej – sposób opisywania rachunków, faktur i list 

płac. 

5. Zasady sporządzania rocznych rozliczeń dotacji (sprawozdań) za 2021 rok. 
 

VI. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.  
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na 

ekranie komputera Uczestnika szkolenia.  

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – zawierające: 
 

1) prezentowane slajdy – szczegółowo opisujące szkolony temat (z miejscem na notatki Uczestnika 

szkolenia); 

2) akty normatywne – regulujące przedstawiane zagadnienia; 



 

 

3) wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie realizacji kształcenia specjalnego i 

wykorzystania dotacji oświatowej na to kształcenie; 

4) przykładowe wzory regulaminów oraz innych dokumentów niezbędnych w praktyce -  

- w formie elektronicznej. 
 

Prowadzący:   

Piotr Ciszewski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.  

Były wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz radca i członek Komisji 

Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Lublinie.  

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa dla pracowników 

samorządowych z zakresu, m.in. dotacji oświatowych, administrowania oświatą, pomocy materialnej dla 

uczniów i dotacji pożytku publicznego.  

Autor publikacji książkowych w wydawnictwie C.H. Beck z zakresu pomocy materialnej dla uczniów i dotacji 

oświatowych dla prywatnej oświaty. 

Obecnie właściciel Kancelarii doradczo-szkoleniowej WIEDZA SAMORZĄDU I OŚWIATY 

www.wiedzasamorzadu.pl 
 

Cena:  

320 zł od jednej osoby (obejmuje: szkolenie on-line, konsultacje w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu on-line) 
 

Warunek uczestnictwa w szkoleniu: 

opłacenie faktury proforma (przesłanej drogą elektroniczną) po dokonaniu zapisu Uczestnika - w 

terminie do 4 grudnia 2021 r. 
 

Zapisy:  

elektronicznie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wiedzasamorzadu.pl 
 
 

 

UWAGA !!!  

1) ilość miejsc ograniczona;  

2) ze względów organizacyjnych zgłoszenia oraz ewentualne późniejsze bezkosztowe anulacje 

zgłoszeń - przyjmujemy najpóźniej do 1 dnia roboczego przed szkoleniem;  

3) logowanie na szkolenie będzie możliwe jedynie z adresu email Uczestnika szkolenia – podanego 

przy zgłoszeniu. 

 
AKCEPTUJĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU PONIŻSZYCH OSÓB 

(do użytku wewnętrznego w Jednostce) 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Komórka organizacyjna Opłata za 1 
osobę 

    

    

    

Razem:    

 

 
 

................................................. 
Kierownik Jednostki 

 

http://www.wiedzasamorzadu.pl/
www.wiedzasamorzadu.pl

