SZKOLENIE ON LINE
25 sierpnia 2022 r.
Finansowanie dożywiania uczniów (rola OPS a "oświaty")
CELE I KORZYŚCI:
Uczestnicy szkolenia otrzymają istotne informacje odnośnie finansowania dożywiania uczniów ze
wskazaniem odpowiedzialności jaka stoi po stronie OPS a jaka po stronie szkoły, przedszkola
PROGRAM:
1. Podstawy prawne ustalenia odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej. Charakter opłaty za
posiłek
2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej - wysokość opłat za posiłki i warunki ewentualnego
zwolnienia z opłat, jakie koszty może ponosić uczeń ?
3. Czy szkoła ma obowiązek prawny zapewnić posiłki wszystkim uczniom ?
4. Osoby uprawnione do korzystania ze stołówki szkolnej
5. Zasady zwolnienia rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, za korzystanie ze stołówki w
szkole (przedszkolu)
6. Dożywianie dzieci jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym
7. Świadczenie z pomocy społecznej - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
8. Zasady przyznawania pomocy w formie posiłku
9. Gorący posiłek a posiłek w stołówce szkolnej. Charakterystyka obu świadczeń
10. Kto ma obowiązek zapewnienia dzieciom gorącego posiłku w szkole, szkoła czy GOPS?
11. Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 i jego zapisy w zakresie
finansowania dożywiania uczniów i dożywiania dzieci
12. Dyskusja i pytania problemowe
ADRESACI:
Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, pracownicy szkół, przedszkoli a także wszyscy zainteresowani
tematyką szkolenia.
PROWADZĄCY:
Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, studiów podyplomowych
Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej,
członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca uczelni wyższych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
I KARTA ZGŁOSZENIA
Finansowanie dożywiania uczniów (rola OPS a "oświaty")
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on-line.
25 sierpnia 2022 r.

Szkolenie w godzinach 9:00-13:00

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania
szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

DANE DO
KONTAKTU:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OR w Gdańsku
Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk
tel. 58 308 47 72, 58 308 47 73, 58 308 47 21
biuro@gdansk.frdl.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE
Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)
Nazwa i adres odbiorcy
NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK ☐

NIE ☐

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ Elektronicznej ☐ e-mail ………………….……………………
Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy:………………………………………………………………………………………..…………….
Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora gdansk.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i
ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na gdansk.frdl.pl

do 23 sierpnia 2022 r.
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________

