
   

  

 SZKOLENIE WISŁA  
20-21 października  2022 r.  

 

ŚLĄSKIE FORUM DYREKTORÓW PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH 

OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

DOBRE PRAKTYKI Z ZAKRESU PODNOSZENIA PRZEZ 
DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW KOMPETENCJI 

ISTOTNYCH DLA OCHRONY PRAW 
DZIECKA

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3 to jedno z 80 forów działających przy 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Fora to unikalny i autorski pomysł Fundacji. To przede 
wszystkim platforma współpracy i integracji, dla Dyrektorów Żłobków i Klubów dziecięcych służąca poszerzaniu wiedzy, 
wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu piastowanej funkcji. Dzięki współpracy w 
ramach Forum członkowie na bieżąco mogą świadczyć sobie pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną 
funkcją, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród osób zapewniających opiekę dzieci do lat 3. 
Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach Forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce 
FORA.  
Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli i opiekunów, którzy w swym zakresie obowiązków 
sprawują opiekę nad dziećmi i ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność prawną. 
 
CELE I KORZYŚCI: 
1. Poznają Państwo odpowiedzialność prawną dyrektora i nauczyciela w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym. 
2. Zaznajomimy Państwa z wybranymi aktami prawnymi i ich poszczególnymi zapisami określającymi odpowiedzialność 

prawną dyrektora i nauczyciela. 
3. Nabędą Państwo umiejętność wiązania właściwych zapisów prawnych z poszczególnymi rodzajami swojej zawodowej 

działalności. 
4. Rozpoznają Państwo najważniejsze zagrożenia związane ze sprawowaną opieką nad dziećmi. 
5. Będą mogli Państwo świadomie stosować profilaktykę zagrożeń związanych z aktywnością zawodową mogących prowadzić 

do odpowiedzialności prawnej. 
6. Nauczą się Państwo wspierać współpracę nauczyciela w zakresie stosowania dobrych praktyk profilaktycznych. 
7. Będą Państwo promować odpowiedzialność prawną jako narzędzie dbania o dobro społeczności przedszkola i żłobka 

wśród kadry. 
8. Poznają Państwo metody wsparcia zespołu w sytuacjach kryzysowych. Omówimy, jak reprezentować Placówkę na 

zewnątrz oraz jak rozmawiać z Rodzicami w sytuacjach konfliktowych/kryzysowych. 
 

PROGRAM: 
1. Pojęcie dobra dziecka w kontekście profilaktyki jego ochrony przed krzywdzeniem: 

a) Dobro dziecka w ujęciu prawnym. 
b) Rozumienie i odnoszenie dobra dziecka do sytuacji realnych w pracy zawodowej kadry przedszkola i żłobka. 
c) Dziecko doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. 
d) Case study – formy i rodzaje przemocy wobec dzieci w praktyce zawodowej kadry przedszkola i żłobka. 
Pierwszy panel pozwoli Ci pozyskać wiedzę oraz umiejętności z zakresu rozumienia dobra dziecka w szczególności 
w kontekście  sytuacji realnych pojawiających się w pracy zawodowej kadry przedszkola i żłobka. Głównie chodzi tu 
o spojrzenie na dobro dziecka w kontekście ochrony przed uwikłaniem w konflikt rodzicielski, ochrony przed 
krzywdzeniem oraz szanowania praw dziecka przez wszystkie osoby sprawujące nad nim faktyczną opiekę. 
Scharakteryzowane zostaną również trzy formy krzywdzenia dzieci przez ich opiekunów, jak i kadrę przedszkola oraz 
żłobka, które mogą pojawić się w praktyce zawodowej. Uzupełnieniem prezentowanych treści będzie zastosowana 
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metoda case study w odniesieniu do form i rodzajów aktów przemocy wobec dzieci w praktyce zawodowej kadry 
przedszkola i żłobka. Panel będzie też zawierał przykładowe narzędzia (wzory pism, notatek, obszarów kontroli)  służące 
reagowaniu na napotkane sytuacje. 

 2. Praktyczne aspekty wykonywania pracy kadry przedszkola i żłobka w rzeczywistości prawnej dziecka: 
a) Zakres i zasady wykonywania władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu: 

 Charakter i elementy władzy rodzicielskiej. 

 Ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom. 
b) Praktyczne aspekty wykonywania władzy rodzicielskiej w rzeczywistości prawnej dziecka i rodziny: 

 Konflikt okołorozwodowy a konflikt rodzicielski. 

 Władza rodzicielska, a realizacja kontaktów z dzieckiem i podejmowanie decyzji o istotnych sprawach dziecka. 

 Orzeczenia kształtujące sytuację prawną dziecka. 

 Postępowanie z rodzicami pozostającymi w konflikcie i przeciwdziałanie zjawisku wciągania kadry placówki w konflikt 
rodzicielski. 

c) Regulacje postępowania karnego chroniące dziecko przed sprawcą. 
d) Case study – przykłady naruszenia praw dziecka przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w pracy kadry 

przedszkola i żłobka. 
Drugi panel wprowadzi Cię w zagadnienia z zakresu instytucji władzy rodzicielskiej, zakresu jej wykonywania przez 
rodziców żyjących w rozłączeniu oraz wpływu na wykonywanie działalności przedszkola i żłobka, w szczególności 
umiejętność analizy sytuacji prawnej dziecka i przeciwdziałania zjawisku wciągania kadry placówki w konflikt 
rodzicielski oraz zabezpieczenia uprawnień dziecka przez prawo karne. Uzupełnieniem prezentowanych treści będzie 
zastosowana metoda case study w odniesieniu do przykładów naruszenia praw dziecka przez przedstawiciela 
ustawowego/opiekuna prawnego w pracy kadry przedszkola i żłobka. W tym przypadku także przedstawione zostaną 
narzędzia, jakimi może posługiwać się dyrektor placówki w stosunku do swoich klientów. Określone zostaną granice 
kompetencji oraz konsekwencje zaniechania.  

3. Profilaktyka ochrony dobra dziecka: 
a) Procedury interwencji w wypadku podejrzenia zagrożenia dobra dziecka: 

 Prawne podstawy interwencji. 

 Sposoby interwencji (zawiadomienie policji, prokuratury i sądu rodzinnego). 

 Obowiązki oraz uprawnienia kadry przedszkoli i żłobków w zakresie podejrzenia zagrożenia dobra dziecka. Szacowanie 
ryzyka.   

 Jak rozmawiać z dzieckiem i rodzicem w wypadku podejrzenia zagrożenia dobra dziecka. 
b) Współpraca interdyscyplinarna na rzecz pomocy dziecku krzywdzonemu:  

 Współpraca z instytucjami chroniącymi prawa dziecka (ośrodek pomocy społecznej, poradnia psychologiczno-
pedagogiczna, dzielnicowy, Fundusz Sprawiedliwości). 

 Rodzaje współpracy, obieg dokumentacji. 
c) Współpraca z kuratorem sądowym:  

 Współpraca w zakresie sprawowanego nadzoru kuratora nad rodziną. 

 Planowanie czynności i zakres współpracy z kuratorem sądowym.  

 Przymusowe odebranie dziecka z przedszkola i żłobka. 
 4. Metodyka postępowania kadry przedszkoli i żłobków w wypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka (dobre praktyki). 

W ramach profilaktyki ochrony dobra dziecka omówione zostaną prawne aspekty interwencji oraz obowiązku zgłaszania 
przypadków przemocy wobec dzieci. Zaprezentowane zostaną instytucjonalne formy wsparcia oraz aspekty praktyczne, 
które pomogą kadrze przedszkola i żłobka w postępowaniu w wypadku powzięcia podejrzenia naruszenia praw dziecka 
i szacowania ryzyka. Dowiesz się, jak prowadzić właściwą narrację z dzieckiem i rodzicem w wypadku podejrzenia 
zagrożenia dobra dziecka.  
Przedstawione zostaną przykładowe rozmowy, scenki i możliwe scenariusze zdarzeń. 

 5. Odpowiedzialność prawna kadry placówki opiekuńczej: 
a) Odpowiedzialność dyscyplinarna. 
b) Odpowiedzialność karna.  
c) Odpowiedzialność cywilna.  
d) Case study – przykłady bezprawnych zachowań w praktyce przedszkola i żłobka. 

Przedmiotowy panel pozwoli uzyskać wiedzę z zakresu prawnych aspektów odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej 
i cywilnej za naruszenie praw dziecka w pracy zawodowej dyrektora i nauczyciela sprawującego opiekę nad dzieckiem. 
Uzupełnieniem prezentowanych treści będzie zastosowana metoda case study w odniesieniu do przykładów naruszenia 
praw dziecka w pracy kadry przedszkola i żłobka. 
W tym panelu przedstawione zostaną wzory pism, dokumentów, notatek służbowych oraz zakres tematyczny jaki winny 
zawierać. 

 6. Ochrona prawna dyrektora i nauczyciela: 
a) Ochrona prawna przed aktami bezprawnych zachowań osób trzecich. 
b) Gwarancje procesowe nauczyciela w postępowaniu karnym. 
c) Gwarancje procesowe nauczyciela w postępowaniu dyscyplinarnym.  
d) Gwarancje procesowe nauczyciela w postępowaniu cywilnym. 



e) Omówienie projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz innych ustaw wprowadzającego odpowiedzialność 
karną dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków 
dotyczących opieki lub nadzoru nad dziećmi i młodzieżą. 

Dowiesz się jak chronić się przed aktami bezprawnych zachowań oraz na czym polega obrona formalna i materialna 
kadry przedszkola i żłobka w postępowaniu karnym, dyscyplinarnym, cywilnym. Czym charakteryzuje się postępowanie 
dyscyplinarne, karne i cywilne w kontekście odpowiedzialności za naruszenie praw dziecka. Uzupełnieniem 
prezentowanych treści będzie omówienie zmian w zakresie odpowiedzialności karnej dyrektorów żłobków i przedszkoli. 

7. Wsparcie Zespołu w sytuacjach kryzysowych: 
a) Formy wsparcia zespołu nauczycieli i opiekunów. Wsparcie Dyrektora - skąd brać siły? 
b) Formy i sposoby komunikacji z instytucjami nadzorującymi, instytucjami kontrolującymi, mediami. Budowanie 

profesjonalizmu. 
c) Dokumentacja, protokoły i inne towarzyszące w pracy. 
d) Komunikacja z Rodzicem w sytuacji kryzysowej. Typy wymagającego klienta i sposoby rozwiązywania konfliktów. 
e) Budowanie wspierającego się wzajemnie zespołu. Porażka lekcją sukcesu. Jak radzić sobie z nabywanym trudnym 

doświadczeniem. 
Dowiesz się jak chronić siebie i zespół przed atakami, pomówieniami i hejtem aby przetrwać trudny czas. Przedstawimy 
typy trudnych, wymagających klientów oraz sposoby  komunikacji z nimi. Podzielimy się wiedzą i doświadczeniem 
w zakresie komunikacji z inspektorami różnych kontrolujących nas instytucji oraz mediami. Podpowiemy jak stworzyć 
swój Zespół i go wspierać - szczególnie w sytuacjach kryzysowych - aby móc nadal sprawnie funkcjonować. I zbudujemy 
silne, mocne podwaliny do stabilnych zespołów. 

 
ADRESACI:  
Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, opiekunowie żłobków, pedagodzy szkolni i nauczyciele klas 1-3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad 
Dziećmi Do Lat 3. Dobre praktyki z zakresu podnoszenia przez 

dyrektorów, nauczycieli i opiekunów kompetencji istotnych dla 
ochrony praw dziecka 

  
Kurs będziemy realizowali w formie stacjonarnej w Hotelu Vestina, ul. Malinka 35, Wisła 

 
20 - 21 października 2022 r. Szkolenie w godzinach: I dnia 11.00 – 17.00; II dnia 10:00 -13:00 

  

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 765 PLN netto/os. Udział 
w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu,  
materiały szkoleniowe zawierające prezentacje, ćwiczenia i wzory w wersji 
drukowanej i elektronicznej,  
pobyt w hotelu z zakwaterowaniem i wyżywieniem (przerwy kawowe, obiad, kolacja), 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 32 206 80 39; wew. 24 
renata.bak@okst.pl  

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE  

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym 
finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć 
właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na kurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

mailto:renata.bak@okst.pl


Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl  
do 14 października 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na kurs musi zostać potwierdzone przesłaniem do 
Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem 
Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i 
przesłanej FV. 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

http://www.okst.pl/

