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ZARZ4DZENTE 6/2019
Dyrektora I Liceum Og6lnoksztalc4cego
z o ddziaLami Dwuj pzy cznymi im. J ana D lugo

z dnia30.01,.201,9

sz

a w N owym

S

4czu

r

w tprawie: wprowadzenia Prcceduty postppowania w sytaaciach konlliktowlrch otaz
na wypadek
nataszenia ptaw acznia i praw dziecka w I Liceum Og6lnoksztahca2cym z Od.dzjaNami

Dwuiqzycznymi im. JanaDtugosza w Nowyrn S4czu

Na podstawie art. 72. Konsfltuii RTgcTporpoliti Polskii qdnia 2 kwietnia 1997 rokw, art. j, art.
19 Konwen/i
o Prawach D{uka ONZ q 1989 roku Dyrektora I Liceum Og6lnoksztalc4cego
z Oddziatrami
Dwujqzycznymi im.Jana Dlugosza w Nowym s4czu postanawia, co nastgpuje:

s1
wprowadza Procedurg postqlowania w sltuagach konfliktou3tch ura< na
rytpadek narusTgnia praw ucqnia
i

praw dryecka, kt6ra stanowi zal4cztik do niniejszego zarzqdzania.

s2
zobov'rqzuiewszystkich pracownik6w szkotry do zapoznatia sig z tre6ciw4 zarzqdzenia.

s3
zobowtqn\ewszystkich wychowawc6w do zapoznanlauczni6w

z treicisvqzarzqdzenia.

s4
Zarzqdzerie wchodzi w Zycie z driem podpisania.

Pieczg6

i podpis dyrektora szkoly

Zatqczniknt 1, do Zxzqdzenzn 6/2019
Dyrektora I Liceum Og6lnoksztalc4cego z Oddzialami Dwuj gzycznymi
rm. Jana Dlugosza w Nowym S4czu z dnia 30.01.2019r.

Procedura post€powania w sytua cjachkonfliktowych oraz
na wypadek naruszenia praw :ucznia i praw dzieckaw szkole

Nauczyciel w swoim postqpowaniu wobec uczni6w i jego rodzic6w, kieruje siq zasad4
niezbywalno5ci

ich praw' I(eruje sig on fundamentalnymi warto6cramt

zawargrmi

w

Powszechnej Deklaracji praw

Czhowieka ONZ.
VlaLne dokumenty kt6re m6wi4 o prawach dziecka to

:

Deklaraq'a Praw D{ecka 71uana Genewka ql924 roku
Dek/araq'a Praw D{eckaprryjeta pry<ONZ w 7 959 roka
Konwenq'a o Prawach D{ecka

ONZ q l9B9 roka

Kongtu/aW
Cenewka Konweng'a Praw D{ecka q/ 99/ rokw

Ponadto nawczyciel

i

inny pracownik szkoly zobo'ir4zany jest do poszanowani^ praw dzieckafucznia

poptzez respektowanie zasad wyaikajacych ze Statutu Szkoly.

Procedura:

A' \7

sytuacii konfliktowej

nauczyctela

lub w pnypadku podejrzerrta naruszenia praw dzieckafucznia

przez

lub innego pracownika szkoly, przysluguje uczniom prav/o ztroLetia skargi

do

wychowawcy lub gdy sprawa dolyczy wychowawcy, bezpo6rednio do pedagoga szkolnego.

B' Tryb

skladania skargi

w

sytuacji konfliktowej

lub w przypadku pod,qrzenia o nanrszenie praw

dzieckaf ucznia:

1'. lJczeA/Ucznowie lub osoba maj4ca

wiedzp

o powstaniu sytuacji konfliktowej

e.67'

w

zakresie

naraszenlalub zlamanra praw ucznia, informuje wychowawca klasy (zakqcznik nt 2).
2.

wychowawca informacjg o tym fakcie przekazujepedagogowi szkornemu.

W przlpadku sytuacji konfliktowej migdzy klas4 a wychowawc4 lub w przypadku podejrzenia
nafiszenia praw dziecka f ucznta przez wychowawca klasy, uczefi lub osoba majeca wiedzg o tym
fakcje informuje bezpoSrednio pedagoga (z*tqcznik nr 2).
4

Pedagog zapoznaie si€ z opiniami stron konfliktq prowadzi mediacj€ pomigdzy stronami.

5.

wraz z psychologiem szkolnym - pedagog anabzuje problem, z jal<tm zetknqL siE uczef.
O wynikach analtzy i zasadnoSci. skargi pedagog informuje nauczyirela, ucznia/uczni6w,

6.

koniecznoSci tak2e jego rodzic6w/ opiekun6w prawnych.

a

w tazre

7' W tazie w4tpliwo6ci

skarg€ przekazwje sig, nie

pointej ni2 w ci4gu 7 dni od dnia jej zNo2enia,

d.o

szczeg6lowego tozpoznania wla6ciwej komisji stalej (I(omisji mediacfnej lub
I(omisji etyki).
B' I(omisja,

ne p6iniei nL w

ciagu 3 tygodni, dokonuje rozpoznanie skargi

i wydaje pisemn4 opinie

w przedmiotowei sprawie, kt6t4 przewodnicz4cy komisji niezwlocznie przekazujew
formie pisemnej
stronom postqpowania - nauczycielowi, uczniowi lub za po6rednictwem dyrektora
szkoly
wnioskodawcy skargi.

W przlpadku gdy uczei

nre tadzi sobie z powstal4 sytuacjau pedagog

lub wychowawca klasy podejmuje

wsp6lpracq z potadniqpsychologiczno-pedagogiczn4 lub obejmuje uczria tetapiqna terenie
szkotry.

w pzlpadku nieobecno6ci

C'

pedagoga jego obowi4zki przejmuje psycholog szkolny.

W przypadku skatg| zLozonei bezpodrednio do dyrektora szkotry, ten przekazule j4 niezwlocznie
do
rozpoznanta pedagogowi szkolnemu wedlug procedury zawaftej w pkt. B (4-8).
W terminie
1 rniesi4ca dytektor informuie wnioskodawcg o podjgtych d,ecyzjach i sposobie zaLatt1;eria
sprawy
przez pedagoga szkolnego lub wla6ciw4 komisjq stal4.

D'

Kazdei ze stron przysluguje prawo wniesienia odwolania od decyzji pedagoga lub komisji
do
dyrektora szkoly w terminie 14 drn od dnia dorgczenta decvztj.

E'

SzkoNa

infonnuje scztia

i jego rodzic6w o trybie

skladania skarg

i

odwolad

w

syruacjach

konfliktowych lub w przypadku podejrzenia o naruszenie praw dzieckaf ucztia.

F.

Dyrektor zobligowany jest do

G. Dyrektor

dzrahania zgodnie

bierze pod uwage sytuacj€,

z att.g5t.I{arry Nauczyciela.

w kt6rej uczef nie chce lub boi siq powiedzie6, Le

ztramane wobec niego prawa dziecka

iw

zostaLy

miejscu widocznym dla dziecka w)'wiesza informacjq

o dziatarnu telefonu zatfaniai niebieskiei linii.

H.

wywieszka

o

dziaLaniu telefonu zaufania

pokoju pedagoga.

i

niebieskiej

lni

znajdt4e siq na korytarzu szkoly przy

Zalqcqnik nr 2

No-y

S4cz, dn.

(Inig i naeyisko oraqadres skladqi4cego sAaryg)

Dltre ktor I Uceun Ogi lnofu
4alc4cego
qOdd{alami Dw@sryrcryyni im. Jana Dlugosq

u/. Dlwgos4a 5,

ii-300 Noryt

Skarga
Na podstawie art.227 I(odeksu post€pov/ania administracyjnego skladam skarge dotyczqc4

ZpowaLaniem

(C4tnlrytpodpit)

S4cq

