
 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA  
W ZAKRESIE OBOWIĄZKU NAUKI I OBOWIĄZKU SZKOLNEGO  
wraz ze szczególnym naciskiem na elementy egzekwowania 

obowiązków 

 
Szkolenie online z prawnikiem MARKIEM WALASZKIEM  

 

 

Program szkolenia:  

I. Egzekucja obowiązku szkolnego – obowiązki dyrektora szkoły i czynności 

przedegzekucyjne dyrektora szkoły.  

1. Kontrola spełnienia obowiązku szkolnego jako obowiązek dyrektora 

występującego jako organ administracji.  

2. Obowiązki rodziców wynikające z obowiązku szkolnego. 

3. Nierealizowanie obowiązku szkolnego – definicja ustawowa.  

4. Czynności kontrolne dyrektora szkoły  

5. Postępowanie przedegzekucyjne w przypadku nierealizowania obowiązku 

szkolnego 

6. Egzekucja obowiązku szkolnego – czynności przedegzekucyjne dyrektora 

1) wezwanie (upomnienie) do realizacji obowiązku szkolnego; 

2) wniosek do organu wykonawczego o wszczęcie egzekucji. 

II. Egzekucja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – czynności egzekucyjne 

organu prowadzącego.  

1. Środek egzekucyjny – grzywna w celu przymuszenia.  

2. Czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego – wójta, burmistrza 

(prezydenta). 

1) postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia; 

2) postanowienie o umorzeniu nałożonej kary grzywny.  

 
 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
 

Forma: online 

 

Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne 
 

Termin: 17  listopada 2020 r., godz. 10.00 – 13.15. 

 

Cena: 195 zł brutto/osobę (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/

