
Kultura Bezpieczeńśtwa - zaproszenie

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu zaprasza nauczycieli do udziału w kolejnej
edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, który będzie realizowany w roku
szkolnym oraz akademickim 2017/2018. Celem programu jest propagowanie wśród uczniów i studentów wiedzy z
zakresu prawa pracy, która jest niezbędna w każdej pracy zawodowej.  Adresaci programu, czyli uczniowie i
studenci podnoszą poziom swojej wiedzy w takich podstawowych zagadnieniach prawa pracy jak: podstawy
prawne nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenie za pracę,
ochrona pracy pracowników młodocianych, uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem.

Celem programu jest też kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy. W tym zakresie
uczniowie i studenci są zapoznawani z wybranymi dziedzinami działalności gospodarczej oraz dotyczącymi ich
regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.    

Realizacja programu przebiega we współpracy z placówkami oświatowymi oraz uczelniami. Zapraszamy
nauczycieli, w tym także nauczycieli akademickich do udziału w programie. Zgłoszenia mogą dotyczyć nauczycieli,
którzy już uczestniczyli w programie oraz takich nauczycieli, którzy mają zamiar przystąpić do programu po raz
pierwszy. W bieżącej edycji spotkanie dla nauczycieli inaugurujące program odbędzie się w dniu 27 października
2017 r. w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu ul. Oleska 121 bud. C (sala
konferencyjna na parterze). Podczas spotkania nauczyciele zostaną zapoznani z programem oraz otrzymają
materiały edukacyjne i promocyjne celem jego realizacji w szkołach i uczelniach.

Uczestnictwo szkoły ponadgimnazjalnej w programie upoważnia jej uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie
„Poznaj swoje prawa w pracy”. Jest on przeprowadzany w trzech etapach: szkolnym, regionalnym (wojewódzkim)
oraz centralnym. Na spotkaniu inaugurującym nauczyciele otrzymają regulamin konkursu i zostaną zapoznani
szczegółowo z jego organizacją.

Po zakończeniu programu szkoły i nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa wystawiane przez Główny
Inspektorat Pracy. Zgłoszenia do udziału w programie można dokonywać poprzez:
1. Pisemnie na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu ul. Oleska 121 bud. C, 45 – 231 Opole
2. Drogą elektroniczną na następujący adres internetowy: kancelaria@opole.pip.gov.pl
3. Telefonicznie pod nr: 77-4700-916


