
 

 

 
WYPADKI W SZKOLE, ORGANIZACJA WYCIECZEK, UCZEŃ Z CHOROBĄ 

PRZEWLEKŁĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
ZA CZYNY NARUSZAJĄCE PRAWA LUB DOBRO UCZNIA  

 

Praktyczne podejście do obowiązków w zakresie prawnych aspektów 
bezpieczeństwa w szkole 

 
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:   

• Wypracowanie zgodnych z prawem reakcji na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, 

• Uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych błędów popełnianych w szkołach  

w związku z niezapewnieniem bezpieczeństwa oraz narażeniem na 

niebezpieczeństwo, 

• Efektywne komunikowanie się z sądami i organami ścigania, 

• Podniesienie komfortu pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga 

• Przekazanie zdobytej wiedzy pozostałym członkom rady pedagogicznej  

 

Tematyka: 

• Jak reagować na wypadki w szkole? Jakie działania należy podjąć w sytuacji 

wypadku w szkole? (z uwzględnieniem nowelizacji Rozporządzenia MEN w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach) 

• Jakie działania powinien wdrożyć szkoła, aby zminimalizować ryzyko ponoszenia 

odpowiedzialności za ucieczkę ucznia? 

• Jakie czyny należy zgłaszać Rzecznikowi Dyscyplinarnemu zgodnie z nowelizacją 

Karty Nauczyciela? – zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej od 

1.09.2019 r. 

• Jak postępować zgodnie z prawem w przypadku ucznia z chorobą przewlekłą? Kto 

powinien podawać mu leki? (zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, 

która weszła w życie 12.09.2019r.), 

• Za co odpowiada dyrektor, kierownik oraz opiekunowie na wycieczkach?  

(nowe obowiązki od 25.05.2018 r.), 

• Jakie obowiązki ma szkoła w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy i 

wykluczeniu? 

• Jak komunikować się z sądami i organami ścigania w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa uczniów? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 
 

Adresaci:  dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy szkół i placówek 

oświatowych 

Czas trwania:   6 godzin dydaktycznych, w godz. 10.00 – 15.00 

Termin i miejsce:  6.03.2020 r.   KOSZALIN   

24.03.2020 r.   POZNAŃ 

27.03.2020 r.  SZCZECIN 
 

Cena:  349 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, e-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/

