Ruch kadrowy w oświacie - organizacja roku
szkolnego 2016/2017
Informacje ogólne
Co roku, do końca maja, dyrektor
ma obowiązek opracować organizację roku
szkolnego na kolejny rok.

Program seminarium



Współpraca ze związkami zawodowymi
- obowiązek konsultacji zamiaru wypowiedzenia
umowy o pracę,
- pozyskiwanie informacji o pracownikach
chronionych przez organizację,
- uzyskanie zgody na rozwiązanie umowy o pracę
z pracownikami podlegającymi szczególnej
ochronie stosunku pracy.
Pracownicy chronieni przed rozwiązaniem
umowy o pracę przepisami prawa (art. 41 Kodeksu
Pracy, wiek przedemerytalny, macierzyństwo, działacze
związkowi,...).
Rozwiązywanie umów o pracę z nauczycielami:
- likwidacja stanowisk nauczycielskich (art. 20 KN),
- obniżenie wymiaru zajęć (art. 20 i 22 KN),
- przeniesienie w stan nieczynny (art. 20 KN),
- przyczyny ustawowe (art. 23 i 27 KN),
- wygaszenie umów o pracę (art. 26 KN).
Przeniesienie nauczycieli (art. 18 i 19 KN),
uzupełnienie etatu (art. 22 KN).
Rozwiązywanie umów z pracownikami
niepedagogicznymi:
- w trybie szczególnym (ustawa o szczególnych
zasadach rozwiązywania stosunków pracy
z przyczyn nie dotyczących pracowników)
- w trybie ustawowym (ustawa – Kodeks Pracy)
Świadectwo pracy – ustawowy obowiązek
pracodawcy.
Roszczenia przysługujące pracownikom
w związku z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem
umowy o pracę.
Zmiany bieżące w prawie pracy i prawie
oświatowym dot. omawianych zagadnień.
Orzecznictwo SN.



Pytania do wykładowcy.



Wymaga to szeregu niepopularnych decyzji,
mających na celu dostosowanie ilości
zatrudnionych pracowników
do zatwierdzonego arkusza.
Podczas seminarium zostaną omówione
także zmiany w prawie pracy i prawie
oświatowym, ważne rozstrzygnięcia
dotyczące prawa pracy i prawa oświatowego
podjęte przez Sąd Najwyższy.
Uczestnicy otrzymają wszystkie wzory
druków, które są niezbędne przy ruchu
kadrowym m.in. pisma do organizacji
związkowych, decyzja w sprawie obniżenia
pensum, rozwiązanie umowy
z nauczycielem, wypowiedzenie warunków
umowy.

Wykładowca
Grażyna Stańko – autorytet w dziedzinie
prawa oświatowego i prawa pracy;
wieloletni edukator; wykładowca
Uniwersytetu Warszawskiego; wcześniej dyrektor wydziału kadr kuratoriów
w Bydgoszczy i Warszawie.













Termin

Zgłoszenia

8 kwietnia br.
lub
13 kwietnia br.

Do 7 kwietnia br.
na formularzu zgłoszeniowym dostępnym
na www.odn.ckziu.wloclawek.pl

godz. 9.00-15.00

tel./fax. 54 232 63 07;
e-mail:
rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl
lub maciej.roth@a-z.edu.pl

Miejsce

Inwestycja

CKZiU Włocławek
ul. Nowomiejska 25

215 zł osoba brutto
MOŻLIWOŚĆ
PŁATNOŚCI PO
OTRZYMANIU BUDŻETU
NA 2016r.
Koszt obejmuje:
materiały szkoleniowe
(druk + płyta), certyfikat,
przerwę kawową
i poczęstunek

