POWSZECHNE PRAWO PRACY A KARTA NAUCZYCIELA
Zasady stosowania przepisów prawa pracy wobec
pracowników w szkole
Szkolenie z prawnikiem MARKIEM WALASZKIEM
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
− sprawne korzystanie z systemu przepisów określających poprawność stosowania
przepisów prawa pracy wobec z pracowników szkoły;
− przeciwdziałanie niewłaściwym i niezgodnym z prawem praktykom w zakresie
nawiązania i wykonywania stosunku pracy w szkole;
− rozwiązanie problemów kadrowych zgodnie z treścią obowiązujących przepisów
prawa.

Tematyka:
1. Zasady stosowania przepisów Kodeksu pracy w szkołach wobec nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych.
• Kiedy stosować Kodeks pracy i w jakim zakresie wobec pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych.
• W jakich przypadkach stosuje się wyłącznie Kartę Nauczyciela?
• W jakich przypadkach stosuje się wyłącznie ustawę o pracownikach
samorządowych.
• Odpowiednie stosowanie Kodeksu pracy do Karty Nauczyciela i ustawy
o pracownikach samorządowych.
2. Odrębności przepisów Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz
Kodeksu pracy i zasady stosowania w zakresie:
• nawiązania stosunku pracy w szkole (z nauczycielem i z pracownikiem
niepedagogicznym);
• zmiany stosunku pracy wobec pracownika pedagogicznego i niepedagogicznego;
• czasu pracy – wymiarów i systemów czasu pracy;
• urlopu wypoczynkowego – pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych,
a także nauczycieli w placówkach feryjnych i nieferyjnych.
3. Orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w sprawach związanych ze
stosowaniem przepisów Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela w szkołach i innych
placówkach oświatowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Forma: online
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Termin: 13 stycznia 2022 r., godz. 10.00 – 13.15
Cena: 249 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

