
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA DYREKTORA SZKOŁY 

związana z organizacją oraz realizacją zajęć w szkole 
(z uwzględnieniem organizacji w okresie COVID-19) 

 

Przepisy zawarte w ustawach i rozporządzeniach wyposażają dyrektora w stosunkowo szerokie 
uprawnienia odnoszące się do organizacji pracy szkoły, jak również uprawnienia wobec 
pracowników szkoły, w tym wobec nauczycieli, wobec uczniów oraz wobec rodziców. Jeśli 
dyrektor wydaje decyzje organizacyjne, to wszyscy członkowie społeczności szkolnej zobowiązani 
są te decyzje wykonywać. Znajomość reguł określających odpowiedzialność dyrektora pozwala na 
podjęcie odpowiednich decyzji w okresach „normalnej” pracy szkoły, a także w okresach 
szczególnych, np. związanych ze stanem epidemii. Stanowią również podstawę właściwych 
zachowań wobec postępowania uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy wyrażają wątpliwości co 
do zasadności decyzji dyrektora.  
 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   
• właściwe stosowanie przepisów prawa oraz wytycznych i zaleceń organów administracji 

państwa określających odpowiedzialność i uprawnienia dyrektora szkoły;  

• właściwe egzekwowanie wobec uczniów, nauczycieli i rodziców przepisów i zasad 
dotyczących organizacji pracy szkoły.  

 

TEMATYKA: 
1. Podstawy prawne odpowiedzialności dyrektora związanej z organizacją szkoły oraz 

realizacją zajęć szkolnych.  
1) przepisy ustawy Prawo oświatowe; 
2) przepisy Karty Nauczyciela; 
3) przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole 
4) nadrzędność przepisów wynikających z przepisów ustaw i rozporządzeń wobec 

wytycznych i zaleceń.  
2. Uprawnienia dyrektora związane z organizacją szkoły oraz realizacją zajęć szkolnych.  

1) uprawnia organizacyjne, w tym te, które wynikają z tzw. władztwa organizacyjnego; 
2) uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy;  
3) uprawnienia wobec nauczycieli; 
4) uprawnienia wobec rodziców.  

3. Odpowiedzialność karna dyrektora i nauczycieli związana w organizacją szkoły i realizacją 
zajęć szkolnych. 

4. Odpowiedzialność cywilna dyrektora i nauczycieli związana w organizacją szkoły i 
realizacją zajęć szkolnych w okresie COVID-19. 

 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
 

Forma: online 

 

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne 
 

Termin: 22.09.2020 r., godz. 10.00 – 12.15. 

 

Cena: 195 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale 

w szkoleniu) 
 

Osoba prowadząca: Marek Walaszek – prawnik, nauczyciel. Specjalizuje się głównie w prawie 

pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność szkoleniową i 
doradczą prowadzi od 1999 r. Wspiera organy zarządzające placówkami oświatowymi w zakresie 
przepisów prawa dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych, procesów realizowanych 
przez te placówki oraz w zakresie stosunku pracy nauczycieli  
i pracowników niepedagogicznych. Praktyk – powadzi obsługę jednostek organizacyjnych 
samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Współpracuje ze 
związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku pracy oraz 
konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, 
wynagradzania). Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. Ceniony 
szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu prowadzenia 
zajęć. 
 
 

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

 

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

