
Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia

godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia

Za  naruszenie  godności  osobistej  nauczyciela  lub  pracownika

niepedagogicznego  szkoły uznajemy:

a. lekceważenie  i  obraźliwe  zachowanie  wobec  ww.  wyrażone

w  słowach lub gestach;

b. prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach;

c. nagrywanie  lub  fotografowanie  ww.  pracowników  szkoły  bez  ich

wiedzy i zgody;

d. naruszenie ich prywatności i własności prywatnej;

e. użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej;

f. pomówienie i oszczerstwa wobec ww. pracowników;

g. naruszenie ich nietykalności osobistej.

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył 

godność nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły, pracownik, 

który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu

do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub 

pedagoga szkoły.

2. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia,         

  i  dotyczy  punktów „a” lub „b”:

 wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia

o  zaistniałej sytuacji;

 uczeń  otrzymuje  naganę  wychowawcy  klasy  na  piśmie  za  rażące

naruszenie Statutu Szkoły;

 jeżeli  uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także powiadomiony

o  zaistniałych okolicznościach.

3. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia;

 wychowawca  powiadamia telefonicznie rodziców ucznia;



 uczeń  otrzymuje  naganę  dyrektora  szkoły  na  piśmie  za  rażące

naruszenie zapisów w Statucie Szkoły, a ponadto uczniowi obniża się

ocenę z zachowania  co  najmniej o jeden stopień;

 sporządzona  zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana

także przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia;

 szkoła kieruje pismo do Sądu Rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy

i  podjęcie dalszego postępowania.

4. Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy punktów od „c” do „g”:

 wychowawca  podejmuje  natychmiast czynności takie jak w punkcie

3. -  może  być wezwana policja lub straż miejska;

 osoba  poszkodowana  może  zgłosić  na  policję  doniesienie

o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego.

5.  Jeżeli  zdarzenie  powtarza  się,  szkoła  występuje  do  Sądu  Rodzinnego

o  zaostrzenie  środków  włącznie  ze  skierowaniem  do  ośrodka

wychowawczego.

6. Uczniowi  i  jego  rodzicom  przysługuje  prawo  odwołania  zgodnie

z zapisem w Statucie Szkoły. Odwołanie skierowane  do  dyrektora szkoły 

w formie  pisemnej,  należy  złożyć  w sekretariacie  szkoły.  Dokument  taki

zostaje  wpisany  do  dziennika  pism przychodzących,  z  nadaniem numeru.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni  i  powiadamia o tym

rodziców ucznia.


