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Nazwa formy 
Uczeń w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie 
rozpoznanie i wdrożenie Niebieskiej Karty przez szkołę
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Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Miejsce zajęć Narzędzie do zdalnego kontaktu Teams firmy Microsoft

Kontakt telefon: 91
 

 

 

 

 

 

Karta formy doskonalenia nauczycieli 

Szkolenie on-line 

Uczeń w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie 
rozpoznanie i wdrożenie Niebieskiej Karty przez szkołę

Izabela Opszała Kurator sądowy 

08.12.2022 godz. 16:30-19:30 

4 godziny 

Nauczyciele, rodzice, opiekunowie prawni, studenci

1. Zarys zjawiska przemocy w rodzinie. 
2. Procedura „Niebieskiej Karty” – istota i ogólne zasady.
3. Jak rozpoznać występowanie przemocy w rodzinie wobec dziecka 

- ucznia? Kontakt z dzieckiem doświadczającym przemocy i jego 
rodziną - uwagi praktyczne. 

4. Obowiązki szkoły związane z uruchomieniem procedury 
„Niebieskiej Karty” w szkole. Zadania pracowników ośw
w zakresie ochrony i bezpieczeństwa dzieci 

5. Przeprowadzenie interwencji – obowiązki szkoły związane 
z uruchomieniem procedur w praktyce „Niebieskiej Karty” 
w szkole 

6. Planowanie strategii pomocy rodzinie. Współpraca z innymi 
instytucjami, zajmującymi się pracą z rodziną, w której występuje 
zjawisko przemocy (m.in. sąd  - kuratorzy zawodowi dla 
dorosłych i kuratorzy rodzinni; pomoc społeczna 
socjalni, policja – dzielnicowy). 

100 zł 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Narzędzie do zdalnego kontaktu Teams firmy Microsoft

telefon: 91 448 00 21, e-mail: odn@ans

Uczeń w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie – 
rozpoznanie i wdrożenie Niebieskiej Karty przez szkołę 

Nauczyciele, rodzice, opiekunowie prawni, studenci 

istota i ogólne zasady. 
Jak rozpoznać występowanie przemocy w rodzinie wobec dziecka 

ucznia? Kontakt z dzieckiem doświadczającym przemocy i jego 

Obowiązki szkoły związane z uruchomieniem procedury 
„Niebieskiej Karty” w szkole. Zadania pracowników oświaty 

zakresie ochrony i bezpieczeństwa dzieci - przepisy prawne. 
obowiązki szkoły związane 

uruchomieniem procedur w praktyce „Niebieskiej Karty” 

Planowanie strategii pomocy rodzinie. Współpraca z innymi 
mi, zajmującymi się pracą z rodziną, w której występuje 

kuratorzy zawodowi dla 
dorosłych i kuratorzy rodzinni; pomoc społeczna - pracownicy 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy 

Narzędzie do zdalnego kontaktu Teams firmy Microsoft 

anstwp.pl 


