Bezpieczeństwo i higiena pracy
w szkołach i placówkach oświatowych 2019 r.; Robert Zajdel
Na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków w zakresie zapewnienia
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
W szkołach i placówkach oświatowych realizacja tych obowiązków jest
szczególnie istotna z racji zapewnienia bezpiecznych warunków nauki
uczniom i wychowankom. Informacje przekazane na szkoleniu a także
przekazywane uczestnikom wzory druków czy dokumentów będą
pomocne w realizacji wymogów i stosowania przepisów
obowiązujących w tym zakresie.

Program:
I. Zagadnienia BHP
1. Obowiązki dyrektora szkoły i pracowników szkoły w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy według aktualnego stanu
prawnego, oraz zakres odpowiedzialności pracodawcy w świetle
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
2. Obowiązki pracodawcy - dyrektora szkoły z zakresu bhp przy
zatrudnianiu osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
3. Wymagania BHP w szkołach wynikające z obowiązujących
przepisów – istotna zmiana przepisów od 2019 roku
4. Zasady przeprowadzania przeglądów obiektów szkolnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa oświatowego
i prawa budowlanego.
5. Zagadnienia bhp dotyczące organizacji imprez szkolnych (m.in.
wycieczek i turystyki tzw. kwalifikowanej).
6. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników szkoły po
zmianach od kwietnia 2015 roku i badania sanitarne – zasady
przeprowadzania, dokumentacja.
7. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
szkoły - wedle aktualnego stanu prawnego – prawidłowe
dokumentowanie - zmiana przepisów od 2019 roku
8. Zasady przydziału pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz
środków ochrony indywidualnej – ustalanie zasad oraz
dokumentowanie.
9. Zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy – obowiązkowa dokumentacja.

II. Wypadki w szkole
1. Wypadki uczniów podczas zajęć szkolnych
– podstawowe wiadomości dotyczące ustalania okoliczności i
przyczyn wypadków i sporządzania dokumentacji wypadkowej zmiana przepisów od 2019 roku.
2. Wypadki w zatrudnieniu pracowników szkoły
1) Podstawowe wiadomości dotyczące wypadków przy pracy –
- definicje wypadków,
- rodzaje wypadków.

Wykładowca:

Robert Zajdel
- specjalista prawa pracy
i bhp.

Termin i miejsce
12 kwietnia 2019 r. (Pt),
godz. 10:00,
w Rzeszowie,
ul. Grottgera 10, sala 317
(PSS "Społem")

Cena:

220 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org

2) Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Procedury postępowania, sporządzanie dokumentacji
wypadkowej
a) skład zespołu powypadkowego,
b) dokumentacja wypadkowa,
c) statystyczna karta wypadku przy pracy – nowy wzór, zasady
sporządzania
3) Rejestr wypadków
4) Świadczenia związane z wypadkami przy pracy – wysokość
odszkodowań w 2019 roku
3. Wypadki w drodze do pracy i z pracy - w zakresie
dokumentowania tych zdarzeń.
- sposoby postępowania, dokumentacja, rodzaje świadczeń.
4. Choroby zawodowe - podstawowe zagadnienia, postępowanie,
dokumentacja

III. Inne zagadnienia związane z problematyką tematyki
szkolenia – zagadnienia i wymogi wynikające z realizacji
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Seminarium przeznaczone jest dla dyrektorów szkół oraz
pracowników szkoły zajmujących się tematyką seminarium – służb
bhp. Zagadnienia zostaną omówione na podstawie aktualnie
obowiązujących przepisów (z uwzględnieniem zmian), związanych
z tematyką seminarium.
Uczestnicy otrzymają konspekt opisowy i inne materiały, m.in. druki
dotyczące tematyki szkolenia, przykładowy formularz oceny stanu bhp
obiektu szkolnego, wynikający z przepisów oraz inne druki i materiały
związane z tematyką szkolenia (druki wykorzystywane przy ustalaniu
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).

