Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, tel.: 52 321 18 90, fax: 52 321 18 92,
e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl

Zapraszamy na szkolenie:

Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
20 sierpnia 2018 r.
Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, gminnych ośrodków pomocy społecznej, zespołów
ekonomiczno-administracyjnych obsługi szkół.

Korzyści:

Omówienie regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym, zastosowanie przepisów procedury wynikającej z kodeksu
postępowania administracyjnego z uwzględnieniem orzecznictwa SKO.
Prawidłowe skonstruowanie regulaminu przyznawania uczniom pomocy materialnej
o charakterze socjalnym oraz umiejętne powiązanie rozstrzygnięć ustawy o systemie
oświaty z postępowaniem administracyjnym ustalonym Kpa.

Prowadzący:

Od
szesnastu
lat
naczelnik
Wydziału
Oświaty,
Kultury,
Sportu
i Turystyki w starostwie powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu
doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje
w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych
rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany
specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.

Miejsce:

Bydgoszcz – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C
(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)
Bezpłatny parking na terenie obiektu; 5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna

Czas trwania:

10:00-15:00

Cena:

350 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 06.08.2018 r.
Cena podstawowa: 380 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST
oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu
szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

− 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji
− 20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach
Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Istnieje możliwość zgłoszenia na nasz adres e-mail pytań do eksperta celem udzielenia wyjaśnień podczas szkolenia.
Szkolenia realizujemy również na zamówienie. Kontakt: szkolenia@bydgoszcz.frdl.pl

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, tel.: 52 321 18 90, fax: 52 321 18 92,
e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl

Program szkolenia :
1) Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.).:
a) cele i założenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym;
b) rodzaje świadczeń pomocy materialnej;
c) przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90f cyt. ustawy – stosowanie przepisów gminnego
regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy;
d) zasady przyznawania stypendium szkolnego;
e) zasady przyznawania zasiłku szkolnego;
f) inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
2) Stosowanie przepisów znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach
o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem
najnowszych zmian w Kpa:
a) zasady ogólne prawa administracyjnego;
b) terminy załatwiania spraw;
c) wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych;
d) decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych;
e) postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach;
f) uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach
świadczeń pomocy materialnej.
3) Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
4) Zapowiadane zmiany w finansowaniu zadania – dotacja celowa + wkład własny.

Istnieje możliwość zgłoszenia na nasz adres e-mail pytań do eksperta celem udzielenia wyjaśnień podczas szkolenia.
Szkolenia realizujemy również na zamówienie. Kontakt: szkolenia@bydgoszcz.frdl.pl

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, tel.: 52 321 18 90, fax: 52 321 18 92,
e-mail: info@bydgoszcz-frdl.pl

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy […]
20 sierpnia 2018 r.
Preferowany termin zgłaszania: do 06.08.2018 r. – cena 350 zł
Ostateczny termin zgłaszania: 13.08.2018 r. – cena 380 zł

Dane do wystawienia FV
Nabywca:

Odbiorca (jeśli istnieje rozróżnienie):

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

-

Nr NIP -

-

1. ...............................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

telefon

e-mail

2.................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, (wypełnić drukowanymi)

telefon

e-mail

RABAT 10%

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE

……………………….…………………………………....
podpis i pieczątka osoby delegującej

Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na nr 52 321 18 92 lub skan na mail: szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl
W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa telefonicznie najpóźniej trzy dni robocze przed terminem.
Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie
Państwa 50% opłaty za szkolenie (patrz: Regulamin szkoleń otwartych).

Istnieje możliwość zgłoszenia na nasz adres e-mail pytań do eksperta celem udzielenia wyjaśnień podczas szkolenia.
Szkolenia realizujemy również na zamówienie. Kontakt: szkolenia@bydgoszcz.frdl.pl

