Dotacja 2017. Działajmy z planem!
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marzec – wrzesień
Zgłoś liczbę uczniów objętych dotacją.
Szkoły mogą zgłaszać liczbę uczniów objętych dotacją między 15 marca a 15 września*.
Zrób to jednak jak najwcześniej, żeby otrzymać dotację i zamówić podręczniki w terminie,
który umożliwi wysyłkę przed 1 września.

Zgłoś liczbę uczniów objętych dotacją.
Pamiętaj o zaktualizowaniu informacji
o liczbie uczniów do 25 sierpnia*.

maj – sierpień

Poznaj ofertę dotacyjną swojego dostawcy i wybierz pakiet.

Zamów podręczniki.
Dotacja zostanie przekazana do szkół
między 1 maja a 15 października.
Złóż zamówienie zaraz po otrzymaniu dotacji.
W zarządzaniu zmianą jak najszybciej skorzystaj
ze wsparcia, jakie dają dodatkowe narzędzia**.

czer wiec – sierpień
Dokonaj zmian organizacyjnych.

kwiecień – maj
Bądź na bieżąco z przepisami prawa oświatowego!
Odwiedź sekcję Reforma pod lupą na stronie: www.nowaera.pl.
Przeczytaj Przewodnik po reformie 2017.
Korzystaj z przywileju dostępu do serwisu Prawo OPTIVUM**.

maj – czer wiec
Przygotuj się do zmian organizacyjnych.
Weź udział w darmowych webinariach: Dyrektor jako pracodawca,
Team Building, Autorytet dyrektora szkoły**.
O czym należy pamiętać? Zajrzyj do Przewodnika po reformie 2017 (s. 12–19).

kwiecień – maj
Pamiętaj o udziale szkoły w diagnozie przedmiotowej
oraz o Teście Umiejętności Trzecioklasisty.

Skorzystaj z dostępu do serwisu Prawo OPTIVUM**, żeby sprawdzić,
co przepisy prawne mówią o prawach i obowiązkach wszystkich stron.
Przeprowadź zmiany zgodne z przepisami prawa oświatowego.
Poinformuj o nich nauczycieli i rodziców. Kontaktuj się z rodzicami
za pomocą dziennika elektronicznego UONET+**.
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kwiecień – czer wiec
Zapoznaj się z ofertą wydawnictwa Nowa Era i jego partnerów.
Zarezerwuj pakiety – zyskaj pierwszeństwo realizacji zamówienia i dostęp do dodatkowych narzędzi**.
Upewnij się, że nauczyciele otrzymują wsparcie przedstawicieli oświatowych i uczestniczą
w konferencjach edukacyjnych.
Skonsultuj z nauczycielami wybór podręczników i zeszytów ćwiczeń.
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wrzesień
Pamiętaj o udziale
szkoły w diagnozie
przedmiotowej.

sierpień – wrzesień
Sprawdź, czy nauczyciele mają
już niezbędne materiały.
Upewnij się, że nauczyciele pobrali już przysługujące
im materiały dydaktyczne z portalu dlanauczyciela.pl
i sięgnęli po Książkę Nauczyciela.
Pamiętaj, że podręcznikom towarzyszy obudowa
wspierająca wyposażenie pracowni przedmiotowych
(m.in. plansze dydaktyczne i atlasy).
* Informacje o narzędziach, które pomogą w wykonaniu tych zadań, znajdują się na stronie: www.vulcan.edu.pl.
** O szczegóły zapytaj przedstawiciela oświatowego.

