
 

 

RUCH KADROWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione m.in. kwestie związane 

z nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, zmianą jego treści oraz rozwiązaniem. Poruszone zostaną także 

najważniejsze i najbardziej problematyczne kwestie związane z czasem pracy nauczycieli w dobie pandemii. 

Szkolenie poprowadzi ceniony wykładowca - radca prawny, praktyk, pracownik kuratorium oświaty. 

 
 
CELE I KORZYŚCI: 

• Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy związanej z ruchem kadrowym nauczycieli w publicznych szkołach 

i placówkach oświatowych.  

• Szkolenie uwzględnia aspekty praktyczne, problemy prawne, a także wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące 

omawianych zagadnień.   

• Podczas spotkania zarezerwowano także czas na analizę problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia. 

 
PROGRAM: 
1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem: 

• warunki,  

• formy,  

• ograniczenia w nawiązywaniu umów o pracę na czas określony,  

• przekształcenie umownego stosunku pracy w stosunek pracy na podstawie mianowania. 

2. Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela: 

• ograniczenie zatrudnienia,  

• wypowiedzenie zmieniające,  

• uzupełnienie pensum,  

• przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko.  

3. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - przyczyny organizacyjne i inne. 

4. Kryteria doboru pracowników do zwolnienia.  

5. Ochrona przed wypowiedzeniem lub zmianą stosunku pracy.  

6. Stan nieczynny: 

• zasady przeniesienia w stan nieczynny,  

• wynagrodzenie,  

• uprawnienia nauczyciela w czasie przebywania w stanie nieczynnym.  

7. Odprawa z tytułu likwidacji lub reorganizacji szkoły. 

8. Odpowiedzi na pytania, analiza zgłaszanych przez uczestników szkolenia problemów. 

 
ADRESACI: 
dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy służb kadrowych, przedstawiciele 

organów prowadzących - wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów, ZEAS-ów, wszystkie osoby zainteresowane 

tematyką szkolenia.  
 
PROWADZĄCY: 
Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, radca prawny, praktyk, pracownik kuratorium 

oświaty, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą, autorka artykułów prasowych z 

zakresu prawa oświatowego oraz szkoleń z branży oświatowej.  

SZKOLENIE ON LINE 
25 lutego 2022 r.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Ruch kadrowy w szkołach i placówkach oświatowych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
25 lutego 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi 

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź 

tel. (42) 307 32 38 biuro@frdl-lodz.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail……………………………………………….…………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 

danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl  
do 22 lutego 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

 

Podpis osoby upoważnionej ___________________________________ 


