
 

 

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA  
w czasach nauczania online,  

czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami?  
 

Webinar dla nauczycieli, pedagogów z adwokat KATARZYNĄ ZAGATĄ 
 
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:  

✓  wypracowanie zgodnych z prawem reakcji na sytuacje konfliktowe,  

✓  skuteczne reagowanie na nieakceptowalne zachowania wobec kadry pedagogicznej, 

✓  wdrożenie procedur skutecznej ochrony nauczycieli, zwłaszcza w kontekście 

zdalnego nauczania, 

✓  efektywne komunikowanie się z sądami i organami ścigania, 

✓  utrwalenie pozytywnego wizerunku szkoły,  

✓  uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych błędów popełnianych w kontaktach 

z „trudnymi” uczniami i roszczeniowymi rodzicami, 

✓  podniesienie komfortu pracy nauczycieli 

 

Program webinarium 
1. Czy uczeń lub rodzic mogą nagrywać nauczyciela, w tym lekcje on-line? 

2. Jakie konsekwencje grożą za zakłócanie przebiegu lekcji podczas nauczania zdalnego?  

3. W jaki sposób nauczyciel może chronić swój wizerunek i swoje dobre imię? 

4. Jakie są obowiązki dyrektora w zakresie ochrony dóbr osobistych nauczycieli? 

5. Jakie są praktyczne konsekwencje korzystania przez nauczycieli z  ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych? 

6. Jak skutecznie chronić  dobra osobiste nauczyciela na gruncie prawa cywilnego  

i postąpić w przypadku ich naruszenia (z uwzględnieniem czynów popełnianych  

w internecie)? Wzory pism 

7. Jakie środki ochrony przysługują nauczycielowi na gruncie prawa karnego w sytuacji 

zniesławienia i zniewagi (z uwzględnieniem czynów popełnianych w internecie, na 

portalach społecznościowych). Wzory pism 

8. W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości? 

9. Jaką odpowiedzialność ponoszą niepełnoletni uczniowie za naruszenie dóbr osobistych 

nauczyciela? 



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 
 
Forma: ONLINE 
 
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne 
 

Termin: 8 października 2020 r., godz. 17.00 – 19.30 

 

Cena: 195 zł brutto/osobę (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie 

o udziale w szkoleniu) 
 

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. Doradza 
kadrze pedagogicznej. Prowadzi serwis internetowy http://www.kancelaria.zagata.pl/, za 
pomocą którego świadczy pomoc on-line oraz pisze o prawnych zagadnieniach na blogu.  
 

 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  

zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 
 
 

 

 

http://www.kancelaria.zagata.pl/
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