
 
 
 
 

 

Łódź, 5 października 2021 r. 

Szanowni Państwo,  

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, zaprasza Państwa 

do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum, która zaplanowana jest 

na 21 października 2021 r. w godzinach 9:00 – 13:00. 

 

Przedmiotem spotkania będzie omówienie problematyki dotyczącej prawidłowego 

zaplanowania procesu likwidacji czy przekształcenia i zmian organizacyjnych szkoły lub 

przedszkola. Spotkanie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w tym zakresie 

oraz poprawne przygotowanie dokumentacji związanej ze zmianami w sieci szkół 

i przedszkoli. 

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie, trenerka zarządzania oświatą legitymująca 

się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) 

z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji 

oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne 

doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, 

sekretarza gminy i v-ce burmistrza. 

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 18 

października 2021 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową biuro@frdl-lodz.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 
 

21 października 2021 r. 

9:00 – 13:00 
 

Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli 
 

Jesień jest właściwym czasem na podjęcie decyzji o zmianach w sieci szkół i przedszkoli. Proces 

ten wymaga wielu czynności administracyjnych, uzgodnień z innymi podmiotami i trwa około 

3 miesięcy. Terminy podejmowania określonych czynności wyznacza ustawa oraz proces 

rekrutacji. Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzę jako repetytorium o organizacji 

lokalnych systemów oświaty i jego zmianach. 

 

Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach: 

1. Uchwały o sieci szkół i przedszkoli informacją o organizacji lokalnego systemu oświaty. 

2. Definicja likwidacji, przekształcenia i zmian organizacyjnych szkoły/przedszkola. 

3. Tryb i termin likwidacji szkoły/przedszkola – wzory uchwał z uzasadnieniem. 

4. Tryb i termin przekształcenia szkoły/przedszkola – wzory uchwał z uzasadnieniem.  

5. Rola KO w opiniowaniu zmian w sieci szkół i przedszkoli - wzory korespondencji z KO. 

6. Połączenie jednostek oświatowych w zespół/rozwiązanie zespołu/włączenie do 

zespołu/wyłączenie z zespołu – termin i tryb działania - wzory uchwał. 

7. Zmiany danych w aktach założycielskich, jako skutek likwidacji, przekształcenia i innych 

zmian organizacyjnych – wzory aktów założycielskich. 

8. Zmiany w sieci szkół/przedszkoli, jako skutek likwidacji/przekształcenia lub zmian 

organizacyjnych – wzory uchwał o sieci.  

 

Prowadzący: Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia 

szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem 

zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, 

pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą 

zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka 

wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów 

szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników 

samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa 

oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra 

Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  



 
 
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Pracowników Oświaty 

nt. Likwidacja, przekształcenie i inne zmiany w sieci szkół i przedszkoli 

21 października 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 październik 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 Szkoleniowe w Łodzi ul. Jaracza 74, 90-

242 Łodź; tel. 42 307 32 38, biuro@frdl-lodz.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-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych 

osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na  

www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 18 października 2021 r. 

 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

 

 


