
Kurs "Nauczyciel - uczeń - rodzic prawa, obowiązki i podejmowanie działań" 

 

Autor kursu  Mgr Adrian Wasik 

Dziedzina wiedzy  Nauki społeczne 

Forma zajęć  Konwersatoria i warsztaty 

Liczba godzin  30 

Cena Kursu  450 zł-osoba 

Terminy październik-styczeń  

marzec-czerwiec 

Cel kursu Celem kurs dokształcającego dla nauczycieli "Nauczyciel - uczeń - rodzic 

prawa, obowiązki i podejmowanie działań" jest aktualizacja i uzupełnienie 

wiedzy oraz umiejętności zawodowych w szczególności w zakresie: 

a) istoty władzy rodzicielskiej, praw i obowiązków rodziców oraz 

małoletnich dzieci w korelacji z realizacją obowiązku szkolnego. 

b) podstawowych praw i obowiązków nauczyciela oraz przysługującej 

nauczycielowi ochrony prawnej, w odniesieniu do funkcjonariusza 

publicznego w związku realizacją zadań i obowiązków zawodowych. 

c) rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania zjawiska krzywdzenia 

dzieci (w tym przemoc w rodzinie, pedofilia, zaniedbania opiekuńczo- 

wychowawcze), demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

d) stosowania w praktyce poszczególnych rozwiązań prawnych  

i algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych m.in. ze 

zjawiskiem krzywdzenia dzieci, demoralizacją nieletnich, popełnianiem 

czynów karalnych, przestępczością oraz zagrożeniem terrorystycznym. 

Opis szczegółowy Program kursu ukierunkowany jest na aktualizację i uzupełnienie wiedzy 

oraz umiejętności zawodowych dyrektorów, nauczycieli i pedagogów 

placówek oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z szeroko 

rozumianym zapewnieniem bezpieczeństwa. Tematyka kursu została 

starannie wyselekcjonowana na kanwie praktycznych doświadczeń 

związanych z prowadzeniem spraw dotyczących osób nieletnich  

i małoletnich, a wynika bezpośrednio z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe, gdzie wskazane zostały zadania systemu oświaty 

dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa, związana jest z prawami  

i obowiązkami nauczyciela określonymi w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 

r. Karta Nauczyciela i rozwiązaniami prawnymi wskazanymi w Ustawie  

z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. 



Dlaczego warto 

dołączyć 

Kurs umożliwia kompleksową aktualizację i usystematyzowanie wiedzy 

oraz  umiejętności zawodowych z zakresu szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa ukierunkowanego na: 

a) zwalczanie i zapobieganie demoralizacji nieletnich; 

b) podejmowania działań w związku z popełnieniem przez nieletniego 

czynu karalnego; 

c) zwalczanie i przeciwdziałanie zjawiskom krzywdzenia dzieci oraz 

zaniedbaniom opiekuńczo-wychowawczym małoletnich; 

d) zapewnienie ochrony prawnej nauczycielom; 

e) stosowanie w praktyce algorytmów postępowania w sytuacjach 

kryzysowych, mogących zaistnieć w placówce oświatowej; 

f) współpracę placówki oświatowej w sprawach nieletnich  

i małoletnich z Sądem Rodzinnym. 

Do kogo kurs jest 

kierowany 

Dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy 

szkolni. 
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