VI Годишен форум на директорите в предучилищното и училищното образование 2018

Организационно развитие и ефективно управление на образователната
институция – подготовка за 2018/2019 учебна година
21-22.06.2018, Парк-хотел „Москва“, гр. София

ПРОГРАМА
21.06.2018 – четвъртък
8:30 –9:30

Регистрация
Предучилищно и училищно образование
(Зала Европа)

10:00 – 10:15

Откриване

10:15 – 11:00

За успешен старт на 2018/2019 учебна година – какви са промените в
нормативните документи за системата на предучилищното и
училищното образование и какво да актуализираме в документите
на институцията?
Лена Парова

11:00 – 12:00

Анализ на новия модел на финансиране в средното образование.
Доц. д-р Ивайло Старибратов

12:00 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:15

Приобщаващoто образование на практика. Какво се случи след
влизане в сила на Наредбата за приобщаващото образование?
Стоян Павлов

14:15 – 15:00

Връзка и взаимодействие на образователните институции за
осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците
Милен Наков

15:00 – 15:45

Кафе-пауза

15:45– 16:30

Ефективни институционални политики за превенция на проблемното
поведение, тормоза и насилието
Младен Владимиров

16:30 – 17:30

Форум „Иновативни училища“
Ивайло Старибратов – директор на МГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив
Румен Петков – директор на ОУ „Васил Левски“, Враца
Бойко Свиленов – директор на ОУ „Св. Иван Рилски“, Перник

22.06.2018 – петък
Предучилищно образование

Училищно образование

(зала Конферанс 5)

(зала Европа)

9:00 – 9:45

Ранно оценяване на
потребностите от
подкрепа за личностно
развитие в детските
градини. Цели и
особености на скрининг
изследването на
детското развитие

9:00 – 10:30

Прилагане на Общия
регламент за защита на
личните данни в
училищата
Маргарита Хубенова

Детелинка Траянова

9:45 – 10:30

Водене на училищната
документация в
електронен вид:
изисквания на Наредба
№ 8 на МОН за учебната
2018/2019 година
Радосвета Дракева

10:30 – 11:00

Кафе-пауза

11:00 – 12:30

Прилагане на Общия
регламент за защита на
личните данни в
детските градини
Гл. ас. д-р Симеон
Гройсман

11:00 –11:45

Електронен
дневник АдминПлюс:
съответствие с
изискванията на Наредба
№ 8 на МОН за учебната
2018/2019 година
Радосвета Дракева

Организация на
обучението на ученици по
11:45 – 12:30 индивидуални учебни
планове и индивидуални
учебни програми
Ирена Душкова
12:30 – 13:30

Обяд

Предучилищно и училищно образование
(зала Европа)
13:30 – 15:00

Трудово-правни отношения в системата на предучилищното и
училищното образование – често срещани въпроси и казуси в
практиката. Колективен трудов договор 2018 г.

15:00– 15:15

Актуални аспекти в квалификацията на педагогическите
специалисти
Надежда Цветкова

15:15– 15:30

Закриване

VI Годишен форум на директорите в предучилищното и училищното образование 2018

Организационно развитие и ефективно управление на
образователната институция – подготовка за 2018/2019
учебна година
21-22.06.2018, Парк-хотел „Москва“, гр. София

Форма за регистрация
Такса за участие:

180,00 лв. с ДДС
Отстъпки:

20% отстъпка за ранно записване до 31. май 2018 г.: 144,00 лв. с ДДС
Таксата е на човек и включва участие във форума, работни материали, 2 кафе-паузи, 2 обяда,
удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Доплащане:
Вечеря на 21.06.2018 г. в ресторант Панорама, Парк-хотел „Москва“: 30,00

лв.

ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА:
1. Име, презиме и фамилия: ........................................................................................................................
Длъжност: ......................................................................................................................................................
Организация: .................................................................................................................................................
Адрес (ул., ж. к., бл.): ....................................................................................................................................
гр./с. .................................................................................. пощенски код: ..................................................
Община: .........................................................................................................................................................
Област: ...........................................................................................................................................................
Тел за контакт: ........................... / ......................
E-mail: .............................................................................................................................................................

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:
Организация: .................................................................................................................................................
МОЛ: ..............................................................................................................................................................
ЕИК: ................................................................................................................................................................
ИН по ЗДДС: ...................................................................................................................................................
ЕГН (за физ. лице): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Адрес по регистрация: ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ВЕЧЕРЯ
 ДА, желая да ми бъде направена резервация за вечеря на 21 юни 2018 г.

ХОТЕЛСКА РЕЗЕРВАЦИЯ
(Попълва се само в случай, че желаете да Ви направим резервация за нощувка!)
ВАЖНО! Нощувките се заплащат отделно на място в хотела и не са включени в таксата за
участие във форума. При отказ от направена резервация се прилагат Общите условия за
отмяна на резервация на Парк-хотел „Москва“.
 ДА, желая да ми бъде направена хотелска резервация (моля попълнете съответните
полета).
Услуга

Цена*

Брой нощувки

Дати на нощувки

Парк-хотел „Москва“
нощувка в двойна стая
37,00 лв.
(на човек, настанен в двойна стая)

нощувка в единична стая

59,00 лв.

Забележки:
 Цените са в лева, за нощувка на един участник в двойна или единична стая и включват
закуска, 9 % ДДС.
 Настаняването става след 14.00 часа.
 Настаняването се извършва на случаен принцип. Ако имате предпочитания за
настаняване в двойна стая с Ваш колега – участник във форума, моля попълнете
данните на Вашия колега:

Име, презиме и фамилия: ............................................................................................................................
Организация: .................................................................................................................................................

