
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/13020,Konferencja-dla-dyrektor
ow-niepublicznych-przedszkoli-i-szkol-Uczen-ze-specjalny.html
2023-05-23, 22:38

Konferencja dla dyrektorów niepublicznych przedszkoli i
szkół „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
szkole niepublicznej”
26.09.2018
Warszawa, 26 września 2018 r.

Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
KOG.0230.8.2018.AWB

Dyrektorzy niepublicznych przedszkoli
i szkół ogólnodostępnych z Warszawy
i powiatów okołowarszawskich

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy niepublicznych przedszkoli i szkół,

uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Mazowieckim
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje konferencję „Uczeń ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole niepublicznej”.

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów niepublicznych przedszkoli i szkół
ogólnodostępnych z Warszawy i powiatów okołowarszawskich.

Celem konferencji jest przedstawienie prawnych rozwiązań i promowanie dobrych praktyk
sprzyjających organizacji kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w niepublicznych przedszkolach i szkołach.

W części pierwszej zostaną wskazane prawne rozwiązania dotyczące edukacji włączającej.
Druga część konferencji będzie poświęcona działaniom praktycznym niezbędnym do
przeprowadzania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz
opracowywania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



Program konferencji zakłada również możliwość zadawania pytań prowadzącym poszczególne
sesje oraz uzyskania informacji o podmiotach wspierających przedszkola i szkoły.

Program konferencji:

Zadania edukacji włączającej w zreformowanej szkole    
Działania szkół niepublicznych realizujących edukację włączającą wynikające z
przepisów prawa    
Podstawy prawne przeprowadzania w szkole wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania dziecka i ucznia oraz opracowywania indywidualnego programu
edukacyjno - terapeutycznego     
Diagnoza funkcjonalna indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka
i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz opracowywanie
indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

Konferencja odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w Mazowieckiem
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

Prosimy dokonywanie rejestracji pod linkiem:
http://warszawa.mscdn.pl/19-uncategorised/artykuly-wazne/1099-10-x-2018-konferencja-dla-d
yrektorow-przedszkoli-i-szkol-niepublicznych-nt-uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-
edukacyjnymi-w-szkole-ogolnodostepnej-niepublicznej.

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem,

 

DYREKTOR WYDZIAŁU

Kształcenia Ogólnego
/-/

Krystyna Mucha
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