STATUT PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
zasady opracowania, konieczna treść i warunki poprawności
(w świetle przepisów prawa oświatowego oraz zasad techniki
prawodawczej)

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
− właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego określających zasady
opracowania treści statutu placówki oświatowej;
− odpowiednie do zasad techniki prawodawczej opracowanie formy statutu szkoły;
− weryfikację istniejących zapisów statutowych pod kątem ich zgodności i przepisami
prawa oświatowego;
− uwzględnienie propozycji wprowadzenia określonych zapisów statutowych.

Tematyka:
1. Podstawy prawne statutu placówki oświatowej w świetle obecnie obowiązujących
przepisów.
2. Zasady redagowania statutu
konstruowanie aktu prawnego.

szkoły

z

uwzględnieniem

reguł

określających

3. Struktura statutu – układ treści i właściwa redakcja.
4. Konieczna treść statutu – z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów prawa
oświatowego (np. czy w statutach szkół powinny być zamieszczone zasady realizacji tzw.
„nauczania zdalnego”?).
5. Zapisy statutu szkoły o wewnątrzszkolnych zasadach ocenienia.
6. Propozycje określonych zapisów w statutach (np. w zakresie relacji z rodzicami, praw i
obowiązków rodziców i uczniów).
7. Przykłady określonych rozwiązań w zakresie ich treści i formy statutu placówki
oświatowej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
dyrektorzy,
administracyjni
Adresaci:

wicedyrektorzy
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placówek

oświatowych;

pracownicy

Forma: online

Termin: 7 czerwca 2022 r., godz. 10.00 – 13.15
Cena: 249 zł brutto/osobę (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o
udziale w szkoleniu)

Konsultacje indywidualne: 300 zł brutto/do 1 godz. dyd.
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

