
 

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

ul. Sikorskiego 82  39-400 Tarnobrzeg e- mail : npdn_tarnobrzeg@poczta.onet.pl,     www.grandys.edu.pl oraz 

zosia5454@o2.pltel. /666 372 655 lub 600 310 192  

Nasz znak : NPDN /S/1/2017                                     Tarnobrzeg, 2 sierpnia 2017r. 

Rok  założenia 2001 

O f e r u j e m y  : kursy kwalifikacyjne * kursy doskonalące * warsztaty tematyczne * szkolenie liderów WDN, 

studia podyplomowe, konferencji, seminaria z udziałem VIP-ów edukacji * szkolenia pracowników administracyjno-

ekonomicznych * liderów samorządu uczniowskiego * doradztwo – konsultacje indywidualne   dot. : awansu 
zawodowego, statutów,      

 
 Dyrektorzy 

 Przedszkoli 

       Szkół Podstawowych    

                          Placówek Oświatowo-Wychowawczych 

 
 Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu  zaprasza 

do udziału w 6 - godzinnym seminarium na temat:  

Zmiany w prawie oświatowym- statut konstytucją szkoły. 

 

Prowadzący: prof. nadzw. dr Antoni Jeżowski 
Zagadnienia: 

1. Dlaczego właśnie ten temat zajęć? 

2. Statut szkoły/ placówki – nieco teorii. 

3. Podstawowa zawartość statutu. 

4. Sprawy, które mogą być ujęte w statucie. 

5. Statut w ustawach. 

6. Czas na pytania. 

 Seminarium odbędzie się 23 sierpnia br.,  od godz. 9-tej do 14-tej w sali 

konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2A.  

 Koszt uczestnictwa od osoby wynosi: 200,00 zł, słownie: złotych dwieście. W cenie 

Uczestnik otrzymuje: zaświadczenie, materiały, poczęstunek, najnowszą książkę autorstwa 

prof. Jeżowskiego  Statut - konstytucją szkoły. 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną lub telefonicznie do 20 sierpnia br. 

W informacji prosimy o dane: 

- Nazwa i adres szkoły/ przedszkola, imię i nazwisko Uczestnika, data i miejsce jego 

urodzenia,  

- forma płatności:  gotówka lub przelew.  

 

Z wyrazami szacunku                      

                                                                    mgr Jan Franciszek Grandys 

 

Verte:  Notka biograficzna o Wykładowcy 

 



Prowadzący: prof. nadzw. dr Antoni Jeżowski -  osobistość ciesząca się 

uznaniem z racji dorobku naukowego, funkcji, publikacji oraz interesującego prowadzenia 

szkoleń. 

- doktor nauk ekonomicznych; profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomicznym 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie; pedagog; współzałożyciel 

miesięcznika "Dyrektor Szkoły", którym kierował jako redaktor naczelny w latach 1995-2003, 

twórca Instytutu Badań w Oświacie, ostatnio związany jako wykładowca z Wydziałem 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższą Szkołą 

Bankową we Wrocławiu, Państwową,  Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty 

w Gnieźnie i in. 

Uznany w Polsce i na świecie ekspert w zakresie prawa i finansów oświatowych. 
Ekspert Sieci Europejskich Specjalistów w zakresie Ekonomiki Edukacji (European Expert 

Network on Economics of Education - EENEE). 

W latach 1991-1999 pracował jako ekspert sejmowej Komisji Edukacji  

i Młodzieży, a w latach 1998-2001 był członkiem Zespołu ds.. Monitorowania Reformy 

Oświaty przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Opracował liczne ekspertyzy dla 

Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. 

W latach 1994-1996 pracował jako polski ekspert w Programie PHARE-TERM (Training for 

Education Reform Management), gdzie opracował program  

i podręcznik do kształcenia edukatorów programu i uczestniczył w szkoleniu pierwszych 160 

aplikantów.  

Był ekspertem kluczowym i trenerem w programach finansowanych ze środków UE: Program 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich (2003), Restrukturyzacja Zasobów Ludzkich (2004, 2005).  

Jest autorem licznych publikacji:  

 Finanse w oświacie (1994, 1999, 2003) 

 Gminy prowadzą szkoły podstawowe (1995 - red.) 

 Prawo i gmina (1996) 

 Finanse oświaty samorządowej (1997) 

 Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły (1997) 

 Statut szkoły publicznej (1998) 

 Statut szkoły (2002) 

 Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą (2012) 

 Gimnazja w Polsce. Efekty edukacyjne, finanse, organizacja (2017) 

 Statut -  konstytucją szkoły (2017). 

 


