Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego
w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

Sieć tematyczna:

„TAK KRAWIEC KRAJE JAK MU MATERIAŁU STAJE”…,
CZYLI EFEKTYWNE WYDATKOWANIE ŚRODKÓW
FINANSOWYCH JST NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OŚWIATOWYCH
Cel ogólny pracy sieci:
Wymiana dobrych praktyk, doświadczeń w efektywnym wydatkowaniu środków na realizację zadań
oświatowych ujętych w Planie Rozwoju Oświaty, w tym związanych z procesowym wspomaganiem szkół
i placówek.
Cele szczegółowe:


rozpoznanie

sytuacji

ryzykownych

w

kontekście

ustaw,

związanych

z

prawidłowym

wydatkowaniem środków publicznych;


analiza wydatków JST pod kątem efektywności;



doskonalenie kompetencji realizacji zadań oświatowych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł
finansowania oraz przy partycypacji innych jednostek i instytucji;



rozwój umiejętności aktywnego poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność wydatków
oświatowych;



pogłębienie umiejętności inicjowania działań mających na celu realizację form wsparcia szkół w
kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów bez angażowania dodatkowych zasobów JST.

Korzyści dla Uczestnika i JST:
Dzięki uczestnictwu w sieci:


nabędziesz i/lub pogłębisz umiejętność rozróżniania wydatków wynikających z zapisów prawa od
wydatków spełniających potrzeby mieszkańców w obszarze edukacji (co muszę finansować co
chcę finansować?)



pogłębisz kompetencje porównywania proponowanych (np. przez dyrektorów szkół, placówek,
urzędników, radnych, rodziców) wniosków dotyczących organizacji dodatkowych zajęć lub zmian
w szkołach poprzez dokonywanie analiz finansowych i merytorycznych oraz pod kątem
efektywności;



udoskonalisz umiejętność realnego planowania wydatków i dochodów na okres roku szkolnego i
budżetowego;



nie umknie Ci zmiana prawa wpływająca na poziom wydatków i dochodów w dziale 801- Oświata
i Wychowanie oraz 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza;

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego
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dowiesz

się

o

potencjalnych

możliwościach

realizacji

zadań

oświatowych

ukierunkowanych na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów bez angażowania
środków JST;


będziesz potrafił szukać i pozyskiwać środki i wsparcie dla szkół w instytucjach zewnętrznych;



sporządzisz kosztorys Planu Rozwoju Oświaty;



pogłębisz kompetencje monitorowania i oceny efektywności podejmowanych decyzji finansowych;



udoskonalisz umiejętność znajdowania rozwiązań na omal wszystkie problemy z
wydatkami oświatowymi.

Spis zagadnień poruszanych w trakcie pracy sieci:
1. Jak prawidłowo ewidencjonować i wydawać pieniądze na kształcenie specjalne?
2. Jak przygotować się finansowo do organizacji szkół po zmianie ustroju oświaty?
3. Subwencja, dotacje, projekty - jak zdobywać dodatkowe środki na realizację Planu Rozwoju
Oświaty?
4. Co w prawie piszczy - praktyczny wpływ nowych przepisów prawa na finanse szkół.

Model pracy w sieci:
Zakładanym modelem pracy w ramach tematycznej sieci współpracy i samokształcenia „Efektywne
wydatkowanie środków finansowych przez JST” jest dyskusja Uczestników sieci nad tytułowym
zagadnieniem. Rolą Moderatora będzie między innymi inicjowanie nowych zagadnień, dzielenie się swoim
doświadczeniem we wskazanym obszarze tematycznym, a nade wszystko moderowanie i facylitowanie
dyskusji Uczestników.

Warunki uczestnictwa w sieci:


Jeśli chcesz coś dostać, to podziel się tym, co masz – co dajesz, to dostajesz.



Sieć jest żywa dopóty, dopóki w niej jesteśmy.



Każda wypowiedź jest ważna, ponieważ poszerza nasze horyzonty.



Jesteś osobą, na którą czekamy! 

Maksymalna ilość Uczestników sieci tematycznej – 12 osób.
Moderator sieci tematycznej „Efektywne wydatkowanie środków przez JST”


Katarzyna Zychowicz

