
 

 
 

Zapraszamy 17 marca 2017 r. na szkolenie z tematyki: 

 „Odpowiedzialność prawna nauczycieli” 
 

Szkolenie otwarte: koszt szkolenia przy zapisie do dnia 28.02.2017 jedynie 249 zł brutto*.  

 * Po tym terminie koszt szkolenia wyniesie 299 zł. 

Miejsce szkolenia Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Vademecum” ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa 

Czas trwania szkolenia: 9:00-14:00 z przerwą kawową 

Prowadzący: - adwokat, wykładowca i trener. W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej świadczy 
kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. Od 11 lat specjalizuje się w prawie oświatowym prowadząc 
obsługę prawną Związku Nauczycielstwa Polskiego na południu Polski. Prowadzi szkolenia warsztatowe związane z 
prawem pracy oraz prawem oświatowym dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. 

 
Cel szkolenia:  

• kompleksowe omówienie problematyki związanej z szeroko rozumianą odpowiedzialnością prawną nauczycieli; 
• zapoznanie się z aktualnymi poglądami Inspekcji Pracy oraz sądów pracy; 
• zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. 

 

Program 

 
1. Odpowiedzialność porządkowa 
a. rodzaje kar porządkowych,  
b. procedura karania pracownika,  
c. sprzeciw,  
d. postępowanie sądowe. 
 
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna 
a. rodzaje kar dyscyplinarnych,  
b. przebieg postępowania z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach  
c. obowiązki dyrektora. 
 
3. Odpowiedzialność materialna i odpowiedzialność za mienie powierzone 
a. przesłanki odpowiedzialności pracownika, z uwzględnieniem najnowszych zmian 
b. obowiązki dyrektora,  
c. obowiązki pracownika, któremu powierzono mienie. 
 
4. Odpowiedzialność cywilnoprawna placówki oświatowej, dyrektora oraz pracowników za szkody 

wyrządzone osobom trzecim oraz odpowiedzialność karna dyrektora i pracowników placówki oświatowej 
a. przesłanki odpowiedzialności,  
b. procedura sądowa,  

c. obowiązki dyrektora i pracowników. 
 

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują materiały szkoleniowe oraz Certyfikat. 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu można dokonać e-mailem: promocja@poznanska.nysa.pl, 
faxem 77 435 12 54 w. 22 lub osobiście w Placówce – 48-300 Nysa, ul. Poznańska 1.  
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