PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W SZKOLE
Webinar z adwokat KATARZYNĄ ZAGATĄ
Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
• Wypracowanie zgodnych z prawem reakcji na wyzwania zw. z uczęszczaniem do
szkoły ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,
•

Uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych błędów popełnianych w szkołach,
internatach w związku z sytuacją ucznia z niepełnosprawnością,

•

Efektywne komunikowanie się z sądami i organami ścigania,

•

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

•

Przekazanie zdobytej wiedzy pozostałym członkom rady pedagogicznej

Tematyka:
• Jakie prawa mają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie zw. z
edukacją i jakie są praktyczne obowiązki po stronie placówek oświatowych z nimi
związane?
• Na czym polega ubezwłasnowolnienie częściowe oraz całkowite oraz jakie są ich
konsekwencje w codziennym funkcjonowaniu ucznia?
• Jaką odpowiedzialność ponoszą osoby z niepełnosprawnością intelektualną za
swoje czyny?
• Jakie kroki prawne powinna podjąć szkoła jeśli rodzice odmawiają udania się do
specjalisty w celu zdiagnozowania dziecka i podjęcia terapii?
• Kto i na jakich warunkach powinien podawać uczniowi leki?
• Orzeczenia o niepełnosprawności a orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy SOSzW, Poradni PsychologicznoPedagogicznych
Forma: ONLINE
Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne
Termin: 29 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

