Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi i chronić dobra
osobiste po strajku nauczycieli?
Strajk nauczycieli ujawnił wielość zarzutów, z jakimi zmagają się nauczyciele, a także
uwypuklił konflikty wśród grona pedagogicznego. W jaki sposób bronić się przed
nieprawdziwymi zarzutami?Dyrektorzy szkół jako osoby odpowiedzialne za organizację pracy
placówki powinni zapewnić nauczycielom odpowiednie warunki pracy. Jakie działania
prewencyjne i interwencyjne powinien podjąć dyrektor na wypadek mobbingu oraz
naruszenia dóbr osobistych nauczyciela? Jaką odpowiedzialność ponosi dyrektor tolerujący
nieakceptowalne zachowania wobec pracowników szkoły oraz uczniów? Szkolenie ma
wymiar praktyczny, uczestnicy otrzymają wiedzę prawniczą przydatną w pracy każdego
dyrektora, wicedyrektora oraz pedagoga.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
•
•
•
•
•
•

wdrożenie procedur przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji
w szkole,
skuteczne reagowanie na nieakceptowalne zachowania wobec kadry
pedagogicznej,
uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych błędów popełnianych w szkołach
w związku z mobbingiem, molestowaniem, dyskryminacją,
skuteczne reagowanie na nieakceptowalne zachowania wśród pracowników
szkoły,
przekazanie zdobytej wiedzy pozostałym członkom rady pedagogicznej,
wypracowanie zgodnych z prawem reakcji na sytuacje konfliktowe.

Tematyka:
− Prawne konsekwencje mobbingu, molestowania i dyskryminacji.
− Przykłady z orzecznictwa i praktyki błędów popełnianych wobec pracowników szkoły.
− Odpowiedzialność za mobbing, molestowanie, zachowania dyskryminujące
nauczyciela.
− Dobra osobiste nauczyciela – skuteczne sposoby ochrony, postępowanie w przypadku
naruszenia.
− Uprawnienia i obowiązki dyrektora oraz kadry pedagogicznej w związku z
podejrzeniem nieakceptowalnych zachowań.
− Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy szkół i placówek oświatowych wszystkich typów
Terminy i miejsca realizacji: 17 maja, godz. 10.00-15.00, Koszalin
Cena: 349 zł brutto (obejmuje: szkolenie, materiał szkoleniowy, zaświadczenie, serwis kawowy)

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.
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