PROCEDURA
kontaktów z rodzicami
1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych
kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami oraz
uwzględnienia ich w działalności wychowawczej szkoły
zawartej w szkolnym programie wychowawczym.
2. Kontakty

rodziców/opiekunów

z

nauczycielami

przebiegają według ustalonego i podanego na początku
roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:
 zebrania z rodzicami,
 dni otwarte w szkole.
3. Rodzice/opiekunowie

mają

możliwość

kontaktów

dodatkowych, poza ustalonym harmonogramem, w miarę
potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny
one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem
terminu i miejsca takiego spotkania.
4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być
jedynie szkoła. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy
z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na
korytarzu.

5. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel
organizuje

spotkanie

indywidualne

z

rodzicami/

opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza
ustalonym harmonogramem.
6. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele
udzielają też telefonicznych informacji o dzieciach.
7. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych
potwierdzana

jest

ich

podpisem

w

dzienniku

wychowawcy.
8. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/
opiekunami i udzielania informacji o dziecku w czasie
trwania zajęć.
9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły
kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do:
 nauczyciela,
 dyrektora szkoły,
 rady pedagogicznej,
 organu nadzorującego szkołę.
10.

Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami

przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność
kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom
współpracy szkoły z rodzicami.

PROCEDURA
postępowania w przypadku naruszenia godności
osobistej dziecka
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.
Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – art. 23.
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – art. 4.
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – art. 6 i 7.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r.
w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania
dyscyplinarnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64).

1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązkom
wynikającym z art. 6 Karty Nauczyciela, a w rezultacie
naruszenia godności osobistej dziecka, prowadzi się
wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.
1.1.

Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami

zdarzenia,

prowadzi

rozmowę

wyjaśniającą

z nauczycielem i rodzicem (prawnym opiekunem).
1.2.

Włącza w rozmowę wyjaśniającą wychowawcę

klasy.
1.3.

Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że

nastąpiło naruszenie godności osobistej dziecka, dyrektor
ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje
w postaci:

 upomnienia ustnego (przy pierwszym zdarzeniu),
 upomnienia

pisemnego

(przy

powtórnym

zdarzeniu).
1.4.

Po czynnościach wyjaśniających, stwierdzających,

że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej dziecka,
postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają
poinformowani zainteresowani.
1.5.

Wszystkie

czynności

wykonywane

w

ramach

postępowania wewnątrzszkolnego dokumentowane są
protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników
postępowania.
2. Jeżeli

postępowanie

wewnątrzszkolne

potwierdza

powtarzające się naruszenie godności osobistej dziecka, po
dwukrotnym

upomnieniu

kolejnym zdarzeniu
skierować

stosowne

danego

nauczyciela,

przy

dyrektor szkoły ma obowiązek
zawiadomienie

do

rzecznika

dyscyplinarnego.
3. W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej
dziecka niezwłocznie wszczyna się procedurę postępowania
zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi bez
prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.

