
 

 

TEMAT:  Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego i karty nauczyciela oraz  ich konsekwencje finansowe 
dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty ekonomii społecznej. 

Trener:  Izabela Wiernikowska 
Miejsce: Białe Błota 

Godzina ZAKRES TEMATYCZNY 

8.30  – 9.00 Rejestracja uczestników 

9.00 – 10.30 

1. Status nauczyciela jako pracownika w niepublicznej placówce oświatowej 

1.1 Zakres zastosowania ustawy Karta Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych w 

niepublicznych placówkach oświatowych. 

1.2 Dopuszczalne formy zatrudniania nauczycieli oraz pracowników obsługi w 

niepublicznych placówkach oświatowych. 

1.3 Współdziałanie z zakładową organizacją związkową w zakresie indywidualnych 

spraw pracowniczych oraz w zakresie ustalania wewnątrzzakładowych aktów z 

zakresu prawa pracy. 

1.4 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczyciela w niepublicznych 

placówkach oświatowych.   

2. Awans zawodowy nauczyciela w niepublicznych placówkach oświatowych w świetle 

zmiany przepisów prawa oświatowego 

2.1 realizacja awansu zawodowego nauczycieli w niepublicznych placówkach 

oświatowych, 

2.2 ewaluacja wewnątrzszkolna w niepublicznych placówkach oświatowych, 

2.3 zakres uprawnień kuratora oświaty w odniesieniu do niepublicznych placówek 

oświatowych. 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00- 12.30 

3. Zasady bezpieczeństwa i higieny w niepublicznych placówkach oświatowych w świetle 

obowiązujących przepisów prawa. 

3.1 omówienie regulacji prawnych obowiązujących w przedmiotowym zakresie, 

3.2 konsekwencje finansowe wynikające z konieczności wdrożenia zasad 

bezpieczeństwa i higieny ucznia w niepublicznych placówkach oświatowych.  

3.3 Konsekwencje prawne w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny 

przez pracowników niepublicznych placówek oświatowych.         

4. Analiza zmiany przepisów prawa w obszarze oświaty i ekonomiczne aspekty ich 

wdrożenia dla niepublicznych placówek oświatowych.  

4.1 zmiany w prawie ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych, 

4.2 omówienie zmian wynikających z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

oraz aktów prawnych wprowadzających reformę oświaty.   
 

12.30 - 13.30 Przerwa obiadowa 

13.30 -  15.00 

5. Podsumowanie szkolenia (Izabela Wiernikowska oraz przedstawiciel Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy) 

5.1 ewaluacja w zakresie dostosowania tematyki szkolenia do oczekiwań słuchaczy – 

uczestników warsztatów, 

5.2 ewentualne pytania uczestników. 

5.3 Zebranie informacji co do oczekiwań uczestników warsztatów w zakresie oferty 

szkoleniowej.              



 

 

 

 

Uczestnicy szkolenia: osoby  fizyczne i osoby prawne zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa 

społecznego lub prowadzące PS, z subregionu nr 1: miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, nakielski, 

sępoleński, tucholski 

Prowadzący:  Izabela Wiernikowska 

Miejsce:  Białe Błota,  Szkoła Podstawowa ul. Czysta 1a 86-005 Białe Błota, Świetlica gimnazjalna  

Termin:  18 maja 2018 r. 

Organizator zapewnia – posiłki podczas przerw kawowych oraz obiadowej, materiały 

 


