
 

 

ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W PLACÓWCE 
OŚWIATOWEJ 

 

Praktyka stosowania przepisów o czasie pracy 
 

 
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:  
 

- wykorzystanie przepisów prawa oświatowego i przepisów prawa pracy do skutecznego 

zarządzania zasobami ludzkimi w szkole;  

- wdrożenie zasad przydziału godzin zajęć edukacyjnych  i innych czynności zgodnie z 

przepisami Karty Nauczyciela;  

- przeciwdziałanie praktykom podejmowania czynności niezgodnych z prawem: przez 

nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami i przez samych dyrektorów 

szkół.  

 

Tematyka: 
 

1. Czas pracy nauczyciela – zarządzenia czasem pracy. 

• wymiar czasu pracy nauczyciela; 

• pensum nauczyciela a wymiar czasu pracy;  

• zajęcia i czynności wykonywane poza pensum – ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań i czynności wynikających ze statutu szkoły; 

• za które zajęcia i czynności nauczyciel ma prawo do dodatkowego 

wynagrodzenia? 

• praca w dniu wolnym od pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od 

pracy;  

• godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – zasady 

przydzielania  

i rozliczania.  

2. Czynności i zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej a przepisy o 

czasie pracy i o wynagrodzeniu.  

3. Czas pracy pracowników niepedagogicznych.  

4. Pytania i odpowiedzi dotyczące czasu pracy w szkołach i innych placówkach 

oświatowych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

Adresaci:   dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

Czas trwania:   6 godzin dydaktycznych w godz. 10.00 – 15.00 

Termin i miejsce:  7 kwietnia 2020 r. - WARSZAWA 

21 maja 2020 r. - KOSZALIN 

26 maja 2020 r. - SZCZECIN 

28 maja 2020 r. - POZNAŃ   

Cena:  349 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie o udziale w szkoleniu, serwis kawowy) 

 
 

Osoba prowadząca: MAREK WALASZEK – prawnik, nauczyciel; specjalizuje się głównie  

w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i rodzinnym; działalność szkoleniową  
i doradczą prowadzi od 1999 r.; współpracuje z organem prowadzącym i związkiem 
zawodowym, m.in. w zakresie wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany 
aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania); autor licznych 
publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy. 
 
 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

http://www.empiria.edu.pl/

