DYREKTOR I NAUCZYCIEL W POSTĘPOWANIU
CYWILNYM I KARNYM
czyli jakich błędów unikać w kontaktach z rodzicami i uczniami
Webinar dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów
z adwokat KATARZYNĄ ZAGATĄ
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
✓ uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych błędów popełnianych w kontaktach
z trudnymi uczniami i roszczeniowymi rodzicami,
✓ wypracowanie zgodnych z prawem reakcji na sytuacje konfliktowe,
✓ zminimalizowanie ryzyka ponoszenia odpowiedzialności przez nauczycieli i
dyrektorów,
✓ efektywne komunikowanie się z sądami i organami ścigania,
✓ utrwalenie pozytywnego wizerunku szkoły,
✓ podniesienie komfortu pracy

Program webinarium
1. Na czym polega staranne wykonywanie obowiązku nadzoru wobec uczniów?
Przykłady z sali sądowej
2. Kiedy nauczyciel lub dyrektor nie będą odpowiadać za szkodę wyrządzoną uczniowi?
3. Jak przebiega postępowanie cywilne w sądzie i jakie dowody trzeba zgłosić?
4. W jakich sytuacjach rodzice lub uczeń mogą skutecznie pozwać szkołę, dyrektora,
nauczycieli? Przykłady z sali sądowej
5. Jak przebiega postępowanie karne (przed organami ścigania oraz w sądzie) i do czego
ma prawo dyrektor oraz nauczyciel?
6. Jak zgodnie z prawem reagować na próby obciążenia odpowiedzialnością za zdarzenia
w szkole dyrektorów i nauczycieli przez rodziców?
7. Jakie błędy najczęściej popełniają dyrektorzy i nauczyciele w postępowaniu sądowym?

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy
Forma: ONLINE
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 8 marca 2022 r., godz. 17:00 – 19:15
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

