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OFERTA KONGRESOWA 
dla firm zainteresowanych promocją w obszarze oświaty 

 

  Jako organizator III Międzynarodowego Kongresu Zarządzania Oświatą, który 

odbędzie się w dniach 22-24 września 2008 r. w Warszawie w Centrum Kongresowym 

PWSBiA oraz Pałacu Kultury i Nauki, zapraszam Państwa do współpracy mającej na celu 

popularyzację Państwa oferty. 
 

Poniżej przedstawiamy: 

 Informacje ogólne o Kongresie 

 Informacje o organizatorze - OSKKO 

 Program i harmonogram Kongresu   

 Warunki współpracy 
 

Informacje o Kongresie 
Międzynarodowy Kongres Zarządzania Oświatą  to  największe doroczne polskie 

spotkanie kadry kierowniczej oświaty. Uczestniczy w  nim ok. 1000 osób. 

Współorganizatorem i partnerem oficjalnym jest Związek Miast Polskich oraz Prezydent 

Miasta Stołecznego Warszawy. Udział wezmą przedstawiciele samorządów – wójtowie, 

prezydenci, szefowie wydziałów oświaty, władze organizacji samorządów. Wystąpią m.in.: 

Minister Edukacji Narodowej, przedstawiciele Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, 

Najwyższej Izby Kontroli i innych urzędów centralnych oraz goście zagraniczni. 

 

W ramach Kongresu odbędzie się: 

 Moduł Dyrektorski (ok. 700 osób) 

 Moduł Samorządowy (ok. 300 osób) 
 

Oficjalna strona internetowa, zawierająca program oraz informacje logistyczne: 

www.oskko.edu.pl/kongres/ 
 

Poprzednie edycje Kongresu można poznać zwiedzając witryny: 

www.oskko.edu.pl/kongres1/ i www.oskko.edu.pl/kongres2/. 
 

Informacje o organizatorze 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) jest 

największą w Polsce i krajach „nowej” Unii Europejskiej organizacją pozarządową 

zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz urzędników samorządowych i 

kuratoryjnych. Zrzeszamy ok. 3500 członków rzeczywistych, ok. 8000 korespondentów oraz 

docieramy informacyjnie do 32 000 polskich dyrektorów. Prowadzimy witrynę 

www.oskko.edu.pl i najpoczytniejsze medium dyrektorskie w Europie – 

www.oskko.edu.pl/forum/  
Oprócz Kongresu organizujemy imprezy: Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej 

Oświaty: www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2008/ - 330 uczestników, Krajową 

Konferencję Dyrektorów Przedszkoli: www.oskko.edu.pl/przedszkola2008/ i Krajową 

Konferencję Dyrektorów Szkół Zawodowych: www.oskko.edu.pl/kkdsz2008/ - razem 330 

uczestników 

Jako partner społeczny jesteśmy stale obecni w Sejmowej Komisji Edukacji, ściśle 

współpracujemy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, opracowujemy na rzecz ministerstwa 

konsultacje i projekty. Reprezentujemy polskich pracodawców oświaty w Unii Europejskiej. 

http://www.oskko.edu.pl/kongres/
http://www.oskko.edu.pl/kongres1/
http://www.oskko.edu.pl/kongres2/
http://www.oskko.edu.pl/
http://www.oskko.edu.pl/forum/
http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2008/
http://www.oskko.edu.pl/przedszkola2008/
http://www.oskko.edu.pl/kkdsz2008/
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Program Kongresu: 
 

 
 

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 

oraz główni Partnerzy organizacyjni i merytoryczni:  

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, 

Collegium Civitas 

Patronat medialny nad Kongresem objęły: 

    

          Oraz 

 
Strona oficjalna: 

www.oskko.edu.pl/kongres/  

Czas i miejsce obrad: 

 

Moduł Dyrektorski: 22-24.09.2008, Warszawa, Aula PWSBiA „Chopin”  

Moduł Samorządowy: 23.09.2008, Sala Warszawska Pałacu Kultury i Nauki 

Sesja Ogólna Dyrektorów i Samorządów: 24.09.2008, Warszawa, Aula PWSBiA „Chopin” 

  Udział w Kongresie weźmie ok. 1000 uczestników, w tym goście zagraniczni.   

Przewidziane uczestnictwo przedstawicieli:  Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, Ministerstwa Edukacji Narodowej, resortów 
oświaty i organizacji oświatowych państw UE, Komisji Edukacji Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich, Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, CODN, CKE, OSKKO… 

W programie między innymi: 

 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. UWARUNKOWANIA EDUKACYJNE I ORGANIZACYJNE. PANEL 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ.  
Udział zapowiedziała minister Katarzyna Hall. Moduł dyrektorski i samorządowy 

 PRZYSZŁOŚĆ NADZORU PEDAGOGICZNEGO.  
Dyskusja, informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej. Samorząd-szkoła-resort oświaty a nadzór pedagogiczny. Udział 
zapowiedziała sekretarz stanu - Krystyna Szumilas.  Moduł dyrektorski i samorządowy  

 POWSTAJE REPREZENTACJA PRACODAWCÓW OŚWIATY. EUROPEJSKA I POLSKA KOMISJA SEKTOROWEGO DIALOGU 

SPOŁECZNEGO W EDUKACJI.  
Efekty konferencji 3.07.2008 w Brukseli. OSKKO reprezentuje polskich dyrektorów w dialogu ze związkami zawodowymi. 

Moduł dyrektorski i samorządowy  

 PANEL EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – DYSKUSJA Z RESORTEM OŚWIATY.  
Kontynuacja prac IV Krajowej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli.*  Moduł dyrektorski  

 PANEL SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO I ZAWODOWEGO.  
W efekcie prac II Kongresu oraz I Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół Zawodowych, OSKKO bierze udział w pracach 

zespołu Ministra Edukacji Narodowej ds. reformy kształcenia zawodowego.  

Zgłaszane obszary i problemy: struktura szkolnictwa zawodowego, kadra pedagogiczna, egzaminy zewnętrzne, ranga egzaminu 
zawodowego, finansowanie i in.*  Moduł dyrektorski  

 PANEL SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW.  

Zgłaszane obszary, problemy: obowiązek szkolny, WOS a WDŻ, normy zatrudniania nauczycieli, status sprawdzianu po 6 klasie 

szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego, kwalifikacje zawodowe nauczycieli i in.*  Moduł dyrektorski  

 PANEL SZKOLNICTWA INTEGRACYJNEGO I SPECJALNEGO.  

Kontynuacja prac II Kongresu. Program zostanie wypracowany w trakcie dyskusji ogólnopolskiej. Zapraszamy do niej.*  Moduł 

dyrektorski  

 FINANSOWANIE  I ORGANIZOWANIE OŚWIATY W SAMORZĄDACH. Moduł  samorządowy  

 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA OŚWIATA W SAMORZĄDACH 

Platformy organizowanie oświaty i e-learningu w samorządach. Standardy informatyzacji zarządzania oświatą. Doświadczenia 

polskie i zagraniczne (BECTA - Wielka Brytania, polskie rozwiązania). Moduł  samorządowy 

 

 

http://www.oskko.edu.pl/kongres/
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Harmonogram roboczy III Kongresu Zarządzania Oświatą  
Moduł Dyrektorski (700 uczestników) Moduł Samorządowy (300 uczestników) 

Poniedziałek, 22.09.2008 - I dzień 

Kongresu 

Aula PWSBiA „Chopin”, ul. Bobrowiecka 

9, Warszawa 

 

9:00 Prace organizacyjne na terenie obiektów 

kongresowych (montaż recepcji kongresu, montaż 

stoisk reklamowych sponsorów kongresu) 

12:00 - Rozpoczęcie rejestracji uczestników  

15:30 – 17:00: Rozpoczęcie Kongresu.  

Obrady kongresu 

 17:00-17:30 Przerwa - kawa 

 17:30 – 19:10  Obrady kongresu  
 19:30 Bankiet i pokaz IMax Cinema City (400 osób) 

kolacja dla pozostałych w miejscu obrad 

Wtorek, 23-09-2008 - II dzień Kongresu. 

Moduł Dyrektorski (700 uczestników) 

Aula PWSBiA „Chopin”, ul. Bobrowiecka 

9, Warszawa 

Moduł Samorządowy (300 uczestników) 

Centrum Kongresowe PWSBiA, ul. 

Bobrowiecka 9, Warszawa 
8:00 Przygotowanie recepcji i stoisk reklamowych 

9:00 Obrady kongresu 
10:45 – 11:25 Przerwa kawowa 

11:25 Obrady kongresu 
14:10 – 16:00 Przerwa obiadowa 

 

8:00 Rozpoczęcie rejestracji uczestników 

9:00 Obrady modułu samorządowego 
10:45-11:15 Przerwa kawowa 

11:15 - 13:00 Obrady modułu samorządowego 
13:00 - 14:15 Przerwa obiadowa 

 

14:15 Odjazd autokarów z uczestnikami Panelu 

samorządowego do PKiN 

Po południu - praca w równoległych 

panelach: 

Sale w obiektach PWSBiA 

Rozpoczęcie Modułu Samorządowego 

Kongresu 

Sala Warszawska Pałacu Kultury i Nauki, 

Warszawa 

16:00 Prace w panelach 
17:10 Przerwa kawowa 

17:50 – 19:20 Prace paneli dyskusyjnych 
19:30 Bankiet i pokaz IMax Cinema City (400 osób) 

kolacja dla pozostałych w miejscu obrad 

15:00 Rozpoczęcie Kongresu: przedstawiciele 

Związku Miast Polskich, OSKKO, inni 

16:00 Obrady Kongresu  
17:20 Przerwa kawowa 

17:50 Obrady Kongresu 

19:30 Bankiet  samorządowy w PKiN 

Środa, 24-09-2008 - III dzień Kongresu – Sesja Ogólna (1000 uczestników) 

Aula PWSBiA „Chopin”, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa 
8:00 - Przygotowanie recepcji Kongresu oraz stoisk reklamowych 

9:10 – Obrady Kongresu 

11:00 – 11:30 przerwa, kawa-lunch 

14:00 – Zakończenie Kongresu   
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Warunki współpracy:  
 

Zasady współpracy ze sponsorami: 

Naszym Partnerom oraz sponsorom możemy zaoferować 3 opcje współpracy: 

 

Opcja 1 - Wystawca: 
 możliwość posiadania stoiska reklamowego  

 możliwość rozdania Państwa materiałów reklamowych każdemu uczestnikowi 

 zamieszczamy Państwa logo oraz dane adresowe w naszych materiałach 

konferencyjnych do rozdania każdemu uczestnikowi 

 zamieszczamy Państwa logo oraz link do Waszej witryny w sieci w witrynie 

konferencji (przykłady powyżej pod podanymi adresami internetowymi) 

 logo sponsorów zwyczajnych może znajdować się w pomieszczeniach tylko przy 

stoisku Reklamodawcy. 

koszt – informacje u organizatora  

----------------------------------------------------------- 

 Opcja 2 - Partner Kongresu 
Składa się ona z opcji 1 plus dodatkowo: 

 status Partnera Kongresu Zarządzania Oświatą. Informacji tej można używać w 

materiałach informacyjnych i ofertach Państwa. 

 Położenie stoiska jest z Państwem ustalane – pierwszeństwo jednak mają Partnerzy 

Główni (opcja 3). Powierzchnię dostosowujemy do potrzeb Państwa i możliwości 

pomieszczeń.  

 logo i informacje o partnerze zostaną umieszczone w materiałach kongresu.  

 zamieszczamy w naszej głównej witrynie (nie konferencyjnej) link do Państwa 

witryny i logo firmy na okres - do końca grudnia 2008 r. 

 Banner/stand reklamowy może znajdować się na auli głównej 

 informacje o Partnerze znajda się 2 razy w newsletterze Kongresu, docierającym do 

uczestników przed i po Kongresie 

 koszt – informacje u organizatora  

----------------------------------------------------------- 

 Opcja 3 - Status Partnera Głównego kongresu 
Składa się ona z opcji 1 i 2 plus dodatkowo: 

 

 Największe stoisko reklamowe w głównym miejscu i w pobliżu newralgicznych 

punktów - na równych prawach z pozostałymi sponsorami głównymi.  Wymiary – 

ustalamy z Państwem, ponieważ potrzeby firm są różne. W trakcie ustawiania 

porozumiewamy się wspólnie z innymi Partnerami  Głównymi, aby uzyskać 

zadowalający strony efekt. Rozstrzyga organizator. 

 W materiałach konferencyjnych logo Partnera Głównego umieszczamy na 

pierwszej stronie. (Partnerzy zwyczajni – u dołu strony. Wystawcy - pozostali 

mają logotypy na innej stronie). Informacja o firmie znajduje się w wykazie 

partnerów. Partnerzy – z informacją o firmie – poprosimy Państwa o tekst. 

 Znaki i bannery w najlepszym miejscu – tylko partnerzy główni mogą mieć 

bannery/standy na auli głównej na podium oraz w każdej sali kongresowej. Istnieje 

też możliwość ustawienia bannera przed obiektem – po konsultacji z nami. 

Negocjujemy z Państwem właściwe traktowanie partnerów tego samego poziomu. 
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 Podczas uroczystej kolacji przedstawiciele sponsorów głównych są proszeni o 

zabranie głosu.  

 Współpracujemy przy organizacji dodatkowych wydarzeń w ramach konferencji. 

Niektórzy sponsorzy starają się zorganizować interesujące spotkania dodatkowe 

bądź sponsorują bankiety itp.  

 Państwa logo z linkiem  zamieścimy do końca marca 2009 r. w witrynie głównej 

OSKKO www.oskko.edu.pl/ (nie mylić z witryną kongresu).  

 Logo i informacja o sponsorze oczywiście jest na witrynie kongresu 

www.oskko.edu.pl/kongres/. Ze względu na dobre materiały dla dyrektorów, 

nauczycieli i dziennikarzy jest to często odwiedzana strona (8 500 000 wywołań 

miesięcznie).          

 Logo, podziękowanie i link znajdzie się też w e-mailingu pokongresowym do 

uczestników oraz we wszystkich newsletterach kongresowych (3 przed i 1 po 

kongresie) 

 Informację o kongresie i Partnerach Głównych zamieścimy w najbardziej 

poczytnym forum dla dyrektorów w Polsce: www.oskko.edu.pl/forum/ . Forum 

czyta co drugi polski dyrektor. Zarejestrowało się tam ponad 8000 uczestników 

dyskusji (znanym nam z imienia, nazwiska, adresu, e-maila). Forum czyta 32 000 

kadry kierowniczej, w tym wszystkie kuratoria oświaty, minister resortu oświaty, 

pracownicy samorządów. 

 

koszt – informacje u organizatora  

 

 

Zapraszamy do współpracy.  

Z poważaniem: 

 

Marek Pleśniar dyrektor Biura OSKKO 
tel/fax +48 (089) 527-20-52, kom/mob +48 0513-057-830, e-mail: 

marek.plesniar@oskko.edu.pl  

 

 

Kontakt ze specjalistą odpowiedzialnym za współpracę:  

Szczegółowych informacji o Kongresie udzieli Państwu przedstawicielka Biura Kongresu 

Pani Jolanta Zglejc pod numerem telefonu 0513-057-820 lub drogą  mailową pod adresem 

biuro@oskko.edu.pl. 

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.oskko.edu.pl/kongres/
http://www.oskko.edu.pl/forum/
mailto:marek.plesniar@oskko.edu.pl

