ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ZAWODZIE
NAUCZYCIELA
Szkolenie online z prawnikiem MARKIEM WALASZKIEM
Tematyka:
1. Przesłanki i zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w świetle nowych
przepisów.
- za co odpowiedzialność dyscyplinarna;
- kary w postępowaniu dyscyplinarnym i skutki ukarania nauczyciela;
- przebieg postępowania dyscyplinarnego i zadania dyrektora szkoły w tym zakresie.
2. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
- zasady odpowiedzialności porządkowej pracownika;
- tryb nakładania kar porządkowych – zasady poprawności dla dyrektora szkoły.
3. Odpowiedzialność karna nauczyciela.
- zasady odpowiedzialności karnej nauczyciela i dyrektora szkoły;
- narażenie na niebezpieczeństwo jako najczęściej popełniany przez nauczycieli czyn
karalny.
4. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły.
- odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie nadzoru;
- sposoby i warunki ograniczenia odpowiedzialności cywilnej nauczyciela i dyrektora
szkoły;
- skutki odpowiedzialności cywilnej.
5. Sposoby i warunki ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności prawnej
nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Rady Pedagogiczne szkół i przedszkoli
Forma: online
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 1 marca 2022 r., godz. 17.00 – 19.15.
Cena: 190 zł brutto/osobę

2290 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej (grupa do 20 osób,
powyżej – dopłata 40 zł brutto za 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

