Jak wykorzystać środki prawne do pomocy dziecku
zagrożonemu lub dotkniętemu przemocą?
Webinar z adwokat KATARZYNĄ ZAGATĄ
Dyrektor szkoły oraz nauczyciele, a także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych mają nie
tylko społeczny, ale również prawny obowiązek zawiadamiać organy ścigania
o przestępstwach zw. z użyciem przemocy wobec ucznia. W wielu przypadkach brak reakcji ze strony
szkoły, może narazić dyrektora oraz pracowników pedagogicznych zarówno na odpowiedzialność
dyscyplinarną, jak i karną. Podjęcie skutecznych środków prewencyjnych i represyjnych wobec
sprawców przemocy stanowi obecnie jedno z największych wyzwań w szkole. Problem ten jest aktualny
zwłaszcza w kontekście przymusowej izolacji zw. z epidemią. Jakie są skuteczne środki prawne, które
chronią ucznia zagrożonego lub dotkniętego przemocą? W jaki sposób nauczyciele powinni z nich
korzystać? Szkolenie stanowi kompendium praktycznej wiedzy niezbędnej każdemu dyrektorowi,
pedagogowi, nauczycielowi pozwalającej pomóc dziecku dotkniętemu przemocą.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
✓ Wypracowanie zgodnych z prawem reakcji na zachowania przemocowe
✓ Uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych błędów popełnianych w szkołach
i poradniach w związku z niezgłoszeniem przemocy odpowiednim organom
✓ Skuteczne reagowanie na nieakceptowalne zachowania wobec uczniów
✓ Przekazanie zdobytej wiedzy pozostałym członkom rady pedagogicznej

Program webinarium
1. W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości – wzory pism
(zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażalenie na bezczynność
organów)
2. Zgłoszenie sprawy do prokuratury a procedura „Niebieskiej Karty”
3. Odpowiedzialność sprawcy przemocy na gruncie kodeksu karnego
4. Nowe środki prawne obowiązujące od 30 listopada 2020 r. na gruncie tzw. ustawy
antyprzemocowej
5. Jakie działania może podjąć szkoła aby mieć wpływ na przebieg postępowania
sądowego
6. Obowiązki dyrektora i nauczycieli w zakresie współpracy z organami ścigania oraz
wymiaru sprawiedliwości, a odpowiedzialność dyscyplinarna i karna pracowników
pedagogicznych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Forma: ONLINE
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 4 marca 2021 r., godz. 17.00 – 19.15
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

