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Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr EK-I-0117/5e/99
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny 2.24/00022/2007

Szanowni Państwo ,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu :

Kadry i płace w świetle najnowszych zmian
w prawie oświatowym
Program szkolenia :
1. Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów, zatrudnienie nauczyciela stażysty
– zmiany od 2019 r.
2. Zmiany w zakresie oceny pracy:





nowa częstotliwość oceny pracy,
likwidacja regulaminów oceny,
dodatek za wyróżniającą pracę,
przepisy przejściowe.

3. Czas pracy:






ustalenie pensum dla niektórych grup nauczycieli (specjaliści, nauczyciele wspomagający),
ujednolicenie zasad obliczania „pensum łączonego” dla nauczycieli zatrudnionych na różnych
stanowiskach,
godziny ponadwymiarowe dla kadry kierowniczej,
czas pracy nauczycieli niepełnosprawnych,
nauczyciele zawodu.

4. Sposoby postępowania z nauczycielem, dla którego brakuje godzin:





uzupełnianie etatu,
przeniesienie do innej szkoły,
zmiana stanowiska pracy,
wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku pracy.

5. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku
pracy z przyczyn organizacyjnych:






współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy),
forma wypowiedzenia,
przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia,
wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy),
szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego.

6. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych:




obowiązki informacyjne,
reprezentatywność związkowa,
uzgadnianie regulaminów.

7. Pytania i odpowiedzi.

Termin szkolenia :

28 marca 2019 r. (czwartek), godz.8.30

Miejsce szkolenia:

Wilkowice, ul. Szkolna 8a
sala konferencyjna GOSiR Wilkowice

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Dariusz Dwojewski, dr nauk prawnych – specjalista
z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach,
szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33-81-70-433
Koszt szkolenia – 250 zł od osoby, płatne przelewem - 14 dni po realizacji usługi szkoleniowej.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

