POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2, 59-800 Lubań tel/fax (075) 646 55 340
sekretariatpce@interia.pl

Lubań, dn. 06.05.2019 r.
PCE.0715.25.2019
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Pracownicy kadr oraz Wydziałów Oświaty
w powiecie lubańskim
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu serdecznie zaprasza
Państwa Dyrektorów w ramach sieci współpracy i samokształcenia oraz Pracowników
Kadr i Wydziałów Oświaty na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie PCE w Lubaniu
dnia 15 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00, na temat „Prawo pracy – zmiany
2019”.
Program szkolenia obejmuje m.in.:

- analizę zmian w przepisach obowiązujących od 01 stycznia 2019 r. (dokumentacja
pracownicza i jej archiwizacja);
- problematykę związaną z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, w tym umów
terminowych;
- pozostałe, wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy- urlopy wypoczynkowe, uprawnienia
związane z rodzicielstwem, wydawanie świadectw pracy, czas pracy, w tym czas pracy
nauczycieli, udzielanie zwolnień od pracy .
Szkolenie poprowadzi Pani Mariola Smolnicka-Gojdka – Państwowa Inspekcja Pracy,
Starszy Inspektor Pracy, Specjalista.
Szkolenie dla przedstawicieli Szkół i Placówek Oświatowych w powiecie lubańskim jest
bezpłatne.
Termin zgłaszania się na szkolenie: do 13 marca 2019 r., tel/fax (075) 646 55 340, na formularzu
zgłoszeniowym dołączonym do pisma. Prosimy o przybycie nie więcej niż 2 osób z jednej
szkoły/placówki.

POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
W LUBANIU
Aleja Kombatantów 2 59-800 Lubań tel/fax (075) 645 53 40 pceluban@interia.pl

PROGRAM FORMY DOSKONALENIA
1. Forma spotkania: szkolenie
2. Nazwa formy doskonalenia: PRAWO PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
3. Prowadzący: mgr Mariola Smolnicka-Gojdka – Paostwowa Inspekcja
Pracy, Starszy Inspektor pracy specjalista,
4. Termin szkolenia: 15.03.2019 r. godz. 10:00- 14:00
5. Liczba godzin: 4 godziny zegarowe
6. Cele ogólne: uzyskanie wiedzy z zakresu prawa pracy
7. Cele szczegółowe: uzyskanie wiedzy z zakresu zmian w prowadzeniu
dokumentacji pracowniczej, zawierania i rozwiazywania umów o pracę,
w tym umów terminowych, wydawania świadectw pracy, czasu pracy
pracowników, w tym czasu pracy nauczycieli, a także dokumentowania
czasu pracy, udzielanie i dokumentowanie zwolnieo od pracy, wybrane
zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych i uprawnieo
związanych z rodzicielstwem
8. Treści kształcenia: prawo pracy
9. Przebieg spotkania:
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10. Sposoby/metody realizacji: wykład, prezentacja, sesja pytao
11. Narzędzia ewaluacji: ankieta na zakooczenie szkolenia.
12. Zalecana literatura przedmiotu:
Przepisy prawa pracy:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 108 ze
zmianami oraz z 2018r. poz. 357),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz.
1379 ze zmianami z 2017r. poz.60),
- Ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich
elektronizacją (Dz.U. z 2018r. poz. 357),

- Ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz.U. z 2018r. poz. 2177),
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
grudnia 2016r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 2292 ze
zmianami z 2017r. poz. 1044),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w
sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnieo od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632)

