
 

 

 

Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia będzie doskonalenie kompetencji jego uczestników w 

zakresie prowadzenia okresowej oceny sytuacji dziecka 

przebywającego w pieczy zastępczej.  

Grupa docelowa: 

Pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorzy 

rodzinnej pieczy zastępczej, kadra kierownicza placówek opiekuńczo-

wychowawczych, a także personel innych podmiotów, których 

przedstawiciele wchodzą w skład zespołów dokonujących okresowej 

oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. 

Liczba miejsc: 18 osób 

Terminy realizacji 

szkolenia: 
07-09 stycznia 2020 roku 

Informacje 

organizacyjne: 

 Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe. 

 Szkolenie realizowane jest w trybie stacjonarnym – w sali 

szkoleniowej zlokalizowanej na terenie Katowic. 

 Organizator zapewnia materiały dydaktyczne oraz catering  

w postaci przerwy kawowej i obiadu. 

Zakres merytoryczny 

szkolenia: 

1) Zakres oceny sytuacji dziecka; 

2) Funkcje oceny;  

3) Elementy oceny; 

4) Wymagania formalne dotyczące oceny sytuacji dziecka 

umieszczonego w pieczy zastępczej; 

5) Rola oceny w weryfikacji dotychczasowej diagnozy dziecka i planu 

pomocy dziecku; 

6) Budowanie współpracy i efektywna komunikacja w zespole ds. 

okresowej oceny sytuacji dziecka; 

7) Role poszczególnych członków zespołu w procesie dokonywania 

oceny sytuacji dziecka; 

8) Przykładowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy.  

Trener: 

Beata Lutomska – magister pedagogiki o specjalności pedagogika 

resocjalizacyjna, mediator, trener. Posiada wieloletnie doświadczenie w 

pracy w podmiocie pełniącym funkcję organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej,  pracy z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej oraz 
z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności opiekuńczo-

wychowawcze.  

Dodatkowe informacje: 

 

 

 

 

 

 Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać za 

pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej, a następnie dostarczyć 

formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej, wraz 

z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS 

(ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) w terminie do dnia 

17 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu do ROPS).  

 Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny tj. zawierać wszystkie 

wymagane dane oraz podpisy i pieczęć instytucji. 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 032 730 68 84, 

lub mailowo pod adresem: jkrywult@rops-katowice.pl 


