
 

 

Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi, 
molestowaniu i dyskryminacji w szkole? 

 
Dyrektorzy szkół jako osoby odpowiedzialne za organizację pracy placówki powinni zapewnić 
nauczycielom odpowiednie warunki pracy. Jakie działania prewencyjne i interwencyjne powinien 
podjąć dyrektor na wypadek mobbingu, molestowania i dyskryminacji? Jaką odpowiedzialność ponosi 
dyrektor tolerujący nieakceptowalne zachowania wobec pracowników szkoły oraz uczniów? Szkolenie 
uwzględnia nowelizację przepisów Kodeksu Pracy, która weszła w życie 7.09.2019 r. i stanowi 
kompendium praktycznej wiedzy prawniczej niezbędnej każdemu dyrektorowi oraz pedagogowi. 
 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   
• Wdrożenie procedur przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w szkole, 

• Uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych błędów popełnianych w szkołach w związku 

z mobbingiem, molestowaniem, dyskryminacją, 

• Skuteczne reagowanie na nieakceptowalne zachowania wśród pracowników szkoły, 

• Przekazanie zdobytej wiedzy pozostałym członkom rady pedagogicznej, 

• Efektywną komunikację z prokuraturą i sądem w sytuacji powzięcia podejrzenia 

nieakceptowalnych zachowań względem uczniów, 
 

Tematyka: 
• Prawne konsekwencje mobbingu, molestowania i dyskryminacji  

• Przykłady z orzecznictwa i praktyki błędów popełnianych wobec pracowników szkoły,  

• Odpowiedzialność za mobbing, molestowanie, zachowania dyskryminujące nauczyciela (z 

uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu Pracy, która weszła w życie 7.09.2019r.), 

• Uprawnienia i obowiązki dyrektora oraz kadry pedagogicznej w związku z podejrzeniem 

nieakceptowalnych zachowań, 

• Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole (aktualny wzór 

procedury przeciwdziałania  mobbingowi, dyskryminacji, molestowaniu w szkole) 

• Jak odpowiadać na pisma nauczycieli i rodziców zw. z dyskryminacją i mobbingiem, 

• Jak  zgłaszać nieakceptowalne zachowania względem uczniów organom ścigania oraz 

wymiaru sprawiedliwości 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Adresaci:   dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
 

Termin i miejsce:  KOSZALIN – 6.12.2019 r.; godz. 10.00 – 15.00 
POZNAŃ –  10.12.2019 r.; godz. 10.00 – 15.00 
SZCZECIN – 17.01.2020 r.; godz. 10.00 – 15.00 

Cena:   349 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, 
zaświadczenie o udziale w szkoleniu, serwis kawowy) 

Osoba prowadząca:  adwokat Katarzyna Zagata - prawnik z wieloletnim doświadczeniem 

procesowym. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, 
rodzinnym, karnym oraz prawie pracy. Podczas szkoleń zwraca uwagę na praktyczne aspekty 
poruszanego zagadnienia, pokazując przykłady z sali sądowej. 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl, zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

http://www.empiria.edu.pl/

