NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM
WARUNKI POPRAWNOŚCI I PODSTAWY PRAWNE
(w świetle przepisów Karty Nauczyciela i powszechnego prawa pracy)

SZKOLENIE ONLINE Z MARKIEM WALASZKIEM
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
− właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego i przepisów prawa określających
zasady i warunki zatrudnienia pracowników w szkole;
− odpowiednie do intencji prawodawcy stosowanie przepisów o przydziale nauczycielom
zadań i czynności oraz o przydziale godzin pracy;
− właściwe stosowanie przepisów Kodeksu pracy do stosunku pracy nauczycieli;
− poszerzenie umiejętności stosowania przepisów o czasie pracy do pracowników
niepedagogicznych zgodnie z potrzebami placówki oświatowej.

Tematyka:
1. Podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem i z pracownikiem
niepedagogicznym.
1) Relacje między Kartą Nauczyciela, a Kodeksem pracy oraz między ustawą o
pracownikach samorządowych a Kodeksem pracy.
2) Podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem.
3) Podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem niepedagogicznym.
2. Zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
1) Zatrudnienie nauczyciela na podstawie mianowania i na podstawie umowy o pracę –
tryb i warunki.
2) Wymagania kwalifikacyjne a zatrudnienie nauczyciela.
3) Zatrudnienie nauczycieli bez kwalifikacji.
4) Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć na podstawie ustawy Prawo oświatowe i
Kodeksu pracy.
3. Czynności dokumentacyjne konieczne w związku z zatrudnieniem nauczyciela w
placówce oświatowej – przykłady dokumentów.
4. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.
1) Tryb i warunki zatrudnienia w szkole pracowników niebędących nauczycielami.
2) Systemy i rozkłady czasu pracy pracowników niepedagogicznych – przykłady możliwych
rozwiązań w praktyce.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci:

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, specjaliści ds. kadr

Termin:

3 września 2020 r., godz. 9.00 – 12.00

Cena:

195 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, e-materiały szkoleniowe,
zaświadczenie o udziale w szkoleniu)

Wymagania sprzętowe: komputer/laptop z głośnikami, dostęp do internetu
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

