
Procedury

 POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI

OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Pławnie

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznaje się:

a) lekceważące i obraźliwe zachowanie wyrażone w słowach lub gestach

b) prowokacje słowne lub gestem

c) nagrywanie lub fotografowanie bez zgody i wiedzy wyżej wymienionych

d) naruszenie ich prywatności i własności prywatnej 

e) użycie wobec nich przemocy fizycznej lub psychicznej

f) pomówienie i oszczerstwa

g) naruszenie ich nietykalności osobistej

PROCEDURA

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

innego  pracownika  szkoły,  tenże  ma  obowiązek  zgłoszenia  zajścia  dyrektorowi  szkoły,

a w przypadku jego nieobecności powiadamia pedagoga szkolnego

2. W obecności  dyrektora,  pedagoga  szkolnego  i  poszkodowanego  pracownika,  uczeń  odbywa

rozmowę wstępną

3. Jeżeli zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, a zdarzenie dotyczy

punktu a lub b definicji:

- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji 

- uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu

- jeżeli uczeń ma kuratora sadowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałej sytuacji

4.  Jeżeli zdarzenia ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:

- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ( prawnych opiekunów ) 

 o zaistniałej sytuacji

- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu

- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień

- rodzice i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy
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- sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana przez rodziców i ucznia

- jeżeli uczeń ma kuratora sadowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych 

okolicznościach

5. Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji:

- wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie, o zaistniałej sytuacji rodziców

- wzywana jest natychmiastowo Policja w przypadkach:

 naruszenia prywatności i własności prywatnej

 użycia wobec pracowników przemocy fizycznej lub psychicznej

 naruszenia nietykalności osobistej pracowników szkoły

- uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu

- uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania co najmniej o jeden stopień

-  rodzice  (  prawni  opiekunowie)podpisują  kontrakt  indywidualny,  zawierający  zasady  dalszej

współpracy stron

- sporządzona zastaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana przez

rodziców i ucznia

-  osoba  poszkodowana  może  zgłosić  na  Policję  doniesienie  o  popełnieniu  przestępstwa

z powództwa cywilnego

-  jeżeli  uczeń  objęty jest  opieką  kuratora  sądowego,  zostaje  on  poinformowany o  zaistniałych

okolicznościach

Jeżeli  zdarzenie  powtarza  się,  szkoła  występuje  do  sądu  rodzinnego  o  zaostrzenie  środków

wychowawczych włącznie ze skierowaniem ucznia do ośrodka wychowawczego.
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