Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych
w 2018 roku z uwzględnieniem zmian prawa
oświatowego oraz projektowanych zmian
w nowej ustawie o finansowaniu oświaty;
Mirosława Lewińska

Wykładowca:

Program:

26 stycznia 2018 r. (Pt),
godz. 10:00,

1. Zasady wynagradzania pracowników pedagogicznych
w zależności od podstawy prawnej zatrudnienia:
-

na podstawie art. 15 ust. 1–6 ustawy – Prawo oświatowe
na podstawie art.10 ust. 9 Karty Nauczyciela
na podstawie art. 16 ustawy – Prawo oświatowe,
na podstawie Karty Nauczyciela, z wyjątkiem zatrudnienia na podstawie
art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
- na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
- w związku z art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe

2. Zapisy regulaminów jednostek samorządu terytorialnego
jako podstawa ustalania składników wynagrodzenia dla
nauczycieli:

Mirosława Lewińska
- ekspert z zakresu finansów
oświaty

Termin i miejsce:

Rzeszów, ul. Grottgera
10, sala 317 (PSS "Społem")

Cena:
200 zł (150 zł dla szkół)
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:
szkolenia@betakom.org

a) ustalanie wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
http://betakom.org
b) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za doraźne zastępstwa
zgłoszenie elektroniczne
c) zachowanie lub utrata przez nauczyciela prawa do wynagrodzenia za
wymaga potwierdzenia przez
niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w tym
BETAKOM
za „usprawiedliwione” nieodbycie zajęć (zastosowanie przepisów
Kodeksu Pracy)
d) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w dniach wolnych od
pracy i w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
e) nieprawidłowości w uchwałach rad gmin w zakresie wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe (odpowiedzialność prawna dyrektorów szkół
za skutki finansowe tych zapisów)
f ) ustalanie wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin.

3. Prognozowane zmiany w wynagradzaniu nauczycieli w 2018
roku w ustawie o finansowaniu oświaty:
a) wprowadzenie nowego dodatku – za wyróżniającą pracę
b) procedura przechodzenia do wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli
„z dołu”.

