SZKOŁA A SKONFLIKTOWANI RODZICE UCZNIA
czyli co każdy nauczyciel wiedzieć powinien nt. konsekwencji
ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu,
konkubinatu.
Szkolenie online z adwokat Katarzyną Zagatą
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
•
•
•
•
•

podniesienie komfortu pracy nauczycieli narażonych na uczestniczenie w konflikcie
między rodzicami ucznia
poznanie praktycznych aspektów prawnych ograniczenia władzy rodzicielskiej,
orzeczenia rozwodu, pozostawania w związku nieformalnym w kontekście sytuacji
ucznia
wypracowanie skutecznych procedur reagowania w sytuacji konfliktu pomiędzy
rodzicami ucznia
efektywne komunikowanie się z sądami i organami ścigania
uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych błędów popełnianych w kontaktach
ze skonfliktowanymi rodzicami

Tematyka
1. Jakie konsekwencje w kontaktach ze szkołą ma częściowe ograniczenie praw
rodzicielskich?
2. W jakiej sytuacji prawnej znajduje się dziecko podczas rozwodu a także po rozwodzie
rodziców?
3. Jak interpretować wyroki i postanowienia sądu dotyczące ingerencji we władzę
rodzicielską?
4. Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie/związkach nieformalnych w stosunku
do dziecka swojego partnera?
5. Jakich informacji i komu może udzielać nauczyciel na temat ucznia?
6. Jak odpowiadać na pisma z sądu dotyczące ucznia?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i specjaliści
szkolni
Forma: ONLINE
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 22 lutego 2022 r., godz. 17.15 – 19.30
Cena: 249 zł brutto/osobę (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o
udziale w szkoleniu)
2290 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej (grupa do 20 osób, powyżej – dopłata
40 zł brutto za osobę)
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

