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Aleksander Waszkielewicz

Wspó praca: Kinga Dumnicka

Mechanizm finansowania.

Uczniowie niepe nosprawni w szkolnictwie segregacyjnym.

                                                 

B d! Nie zdefiniowano zak adki.

Finansowanie edukacji osób z niepe nosprawno ci .
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Uczniowie niepe nosprawni w szkolnictwie ogólnodost pnym.

                                                 

Edukacja. Realizacja w Polsce Planu dzia a Rady Europy w celu promocji

praw i pe nego uczestnictwa osób niepe nosprawnych w spo ecze stwie

Dost p do o wiaty Polska droga do Konwencji o prawach osób niepe nosprawnych

ONZ

Prawo o szkolnictwie wy szym
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Pieni dz idzie za nauczycielem.

                                                 

Bezduszne praktyki decydentów o wiatowych wobec niepe nosprawnych uczniów

Dost p do o wiaty
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Wybory rodziców.

                                                                                                                                                         

Dzieci gorszego MEN u

Polska szko a wa enia i mno enia
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w sprawie nadzoru pedagogicznego

Ewaluacja ex post procesu ewaluacji zewn trznej.

Raport z realizacji badania pilota owego

Nowy S cz: miasto oszcz dzi na

dzieciach autystycznych
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ród o problemu.

Wp yw ogranicze ekonomicznych.
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op. cit.

op. cit.

Dzielnica oszcz dza na specjalistach. Ucierpi dzieci?

Komentarz W odzimierza Paszy skiego
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Inne wady mechanizmu finansowania.

                                                 

.:

w sprawie warunków organizowania kszta cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m odzie y niepe nosprawnych oraz

niedostosowanych spo ecznie w specjalnych przedszkolach, szko ach i oddzia ach oraz w o rodkach

w sprawie warunków

organizowania kszta cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m odzie y niepe nosprawnych oraz niedostosowanych

spo ecznie w przedszkolach, szko ach i oddzia ach ogólnodost pnych lub integracyjnych

w sprawie zasad udzielania i organizacji

pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko ach i placówkach
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Pieni dz idzie za uczniem.

Finansowanie podr czników42.

                                                 

o systemie o wiaty

Zaopatrzenie uczniów niewidomych i s abo widz cych w podr czniki op. cit.

Informacja i komunikacja. Realizacja w Polsce Planu dzia a Rady Europy w celu promocji praw

i pe nego uczestnictwa osób niepe nosprawnych w spo ecze stwie
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Rekomendacje dzia a .

Wskazanie propozycji konkretnych zmian w istniej cych aktach prawnych

lub propozycje nowych rozwi za prawnych.

                                                 

op. cit.
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ex plicite

                                                 

Bon edukacyjny w Polsce. Stan i perspektywy
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Wskazanie propozycji innych dzia a .

                                                 

Dost p do o wiaty, op. cit.
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Skutki proponowanych rozwi za (spo eczne, finansowe).

Skutki finansowe.

                                                 

op. cit.
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Skutki spo eczne.

                                                 

Uwarunkowania aktywno ci zawodowej osób z ograniczeniami

sprawno ci: kapita osobisty i spo eczny
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Aleksander Waszkielewicz

Autor jest prezesem zarz du i ekspertem Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Fundacja zajmuje si rzecznictwem praw osób niepe nosprawnych.

Kinga Dumnicka

Autorka jest specjalistk ds. edukacji w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.

Wybrane regulacje prawne:

o systemie o wiaty

o dochodach jednostek samorz du

terytorialnego

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szko ach i placówkach

w sprawie warunków organizowania kszta cenia, wychowania i opieki dla dzieci

i m odzie y niepe nosprawnych oraz niedostosowanych spo ecznie w specjalnych

przedszkolach, szko ach i oddzia ach oraz w o rodkach

w sprawie warunków organizowania kszta cenia, wychowania i opieki dla dzieci

i m odzie y niepe nosprawnych oraz niedostosowanych spo ecznie

w przedszkolach, szko ach i oddzia ach ogólnodost pnych lub integracyjnych

w sprawie sposobu podzia u cz ci o wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek

samorz du terytorialnego w roku 2011


