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Zapraszamy do udziału w seminarium: 

Zmiany w prawie oświatowym i w prawie pracy oraz ich 

skutki w pracy dyrektora szkoły. 

       

Opis szkolenia. 

W trakcie seminarium adresowanym do dyrektorów i wicedyrektorów szkół 

przedstawimy projektowane zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy 

oraz związane z tym nowe zadania dyrektora.  

Zaproponujemy konkretne rozwiązania pozwalające skutecznie wdrażać 

nowe zasady m.in. zatrudniania specjalistów oraz udostępnimy projekty 

dokumentów, o których mowa w dyrektywach o ochronie sygnalistów, 

informacyjnej i work – life balance. 

 

 

Treści programowe: 

1. Omówienie projektu zmian w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw: 

1) Zmiany w Karcie nauczyciela: 

 nowe standardy zatrudniania specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej; 

 uzupełnienie stanowisk o pedagoga specjalnego. 

2) Określenie sposobu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w latach szkolnych 

2022/2023 i 2023/2024. 

2. Planowane zmiany w ustawie Prawo oświatowe. 

3. Obowiązki pracodawcy w związku z dyrektywą o ochronie sygnalistów. 

 



4. Zmiany w Kodeksie pracy w związku z: 

1) dyrektywą work-life balance; 

2) tzw. dyrektywa informacyjną; 

3) pracą zdalną. 

 

Adresaci seminarium: 

Seminarium adresowane jest do dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół. 

Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on- line. 

Termin: 17.05.2022r. godz. 11.00 - 13.30    

Koszt: 320zł 

Prowadzące: Halina Bonecka – wieloletnie doświadczenie zawodowe, edukator w zakresie 

zarządzania oświatą. W trakcie pracy zawodowej zajmowała m.in. stanowiska dyrektora 

szkoły, wizytatora KO, dyrektora ZEASiP. 

Grażyna Brodowicz - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu doskonalenia zawodowego 

pracowników szkół i placówek oświatowych; w praktyce zawodowej: nauczyciel, dyrektor 

szkoły, naczelnik wydziału oświaty. Od 2006r. dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia 

Nauczycieli. 

 

 Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz 

zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia NAJPÓŹNIEJ 

3 DNI PRZED SZKOLENIEM!!! 

 Płatność przelewem po otrzymaniu faktury na wskazane w niej 

konto bankowe. 

 

 

 


