
  

 

 

 

Bezpłatne szkolenie online zatytułowane 

„Nowelizacja Prawa oświatowego w zakresie wzmocnienia 

kompetencji kuratorów oświaty, nowe przepisy karne w oświacie 

i zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli” 

 

 

 

2 lutego 2022 r.



 

 

ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich 

zaprasza na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom JST zatytułowane 

  
 

„Nowelizacja Prawa oświatowego w zakresie wzmocnienia 

kompetencji kuratorów oświaty, nowe przepisy karne w oświacie 

i zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli” 
 

które odbędzie się 2 lutego 2022 r. od godz. 9:00  

Na 4 stycznia 2022 r. zaplanowano pierwsze czytanie nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe dotyczącej 

wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty (druk 1812), która wprowadza zasadnicze zmiany 

w funkcjonowaniu i organizowaniu lokalnej oświaty. Natomiast projekt regulujący nowe przepisy karne (druk 

nr 1849) dotyczący przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru 

nad małoletnimi został skierowany do pierwszego czytania do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

Planowany termin wejścia w życie nowelizacji to co do zasady 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodatkowo Minister 

Edukacji i Nauki zapowiedział na początek 2022 roku przedstawienie zmian w pragmatyce zawodowej 

nauczycieli.  

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich dostrzega istotną potrzebę przybliżenia i wyjaśnienia 

zasadniczych rozwiązań przewidzianych w przedmiotowych projektach i propozycjach resortu edukacji.  

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są 

Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: 

https://zpp.pl/szkolenia  

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 31 stycznia 2022 roku. 

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące 

wzięcia udziału w szkoleniu. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

 



 

 

PROGRAM 

 

„Nowelizacja Prawa oświatowego 

w zakresie wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty, 

nowe przepisy karne w oświacie 

i zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli” 

szkolenie online 

2 lutego 2022 r. 

 

8.45 – 9.00 /  Dołączanie przez uczestników do wydarzenia 
 

9:00 – 9:30 /  Okoliczności wymagające „pozytywnej opinii” kuratora oświaty 

9:30 – 10:00 /  Wpływ kuratora oświaty na stanowisko dyrektora szkoły/placówki 

10:00 – 10:30 /  Zmiany w procedurze likwidacji szkół/placówek publicznych 

10:30 – 11:00 /  Pozostałe zmiany (m.in. wpływ kuratora oświaty na pracę szkoły, 

wzmocnienie nadzoru nad szkołami/placówkami niepublicznymi, 

zmiany w procedurze zatwierdzania arkuszy) 

11:00 – 11:15 /  Przepisy przejściowe 

11:15 – 11:45 /  Propozycje zmian w ustawie – Karta Nauczyciela 

11:45 – 12:00 /  Przepisy karne dotyczące przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia 

obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnimi 

12:00 – 12:30 / Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRELEGENTKA 

 

Katarzyna Liszka-Michałka – radca prawny, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura 

Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć 

(www.wartowiedziec.pl). Autorka opinii prawnych i analiz aktów prawnych, w tym na potrzeby procesu 

legislacyjnego oraz działalności doradczej Związku Powiatów Polskich. Wykładowca na szkoleniach 

kierowanych do pracowników sektora publicznego. Autorka i współautorka licznych publikacji 

kierowanych do pracowników sektora publicznego. Specjalizuje się w prawie oświatowym. Stały ekspert 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
 

 


