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PROCEDURA
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA
PRZEZ NAUCZYCIELA

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380).
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm.).
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 60).
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec
nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 741).

1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązkom wynikającym z ww. ustawy - Karta
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3.

4.
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6.

7.

Nauczyciela, w tym naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne
postępowanie wyjaśniające.
Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę
wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicami ucznia oraz włącza w rozmowę
wyjaśniającą wicedyrektora, pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy.
Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej
ucznia, dyrektor szkoły ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci:
1) upomnienia ustnego (przy pierwszym zdarzeniu);
2) upomnienia pisemnego (przy powtórnym zdarzeniu).
Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności
osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani
zainteresowani.
Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień
uczestników postępowania.
Jeżeli powyższa procedura potwierdza powtarzające się naruszenie godności osobistej
ucznia, po dwukrotnym upomnieniu nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu dyrektor szkoły
ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do komisji dyscyplinarnej.
W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie wszczyna
się procedurę postępowania zgodną z ww. przepisami, bez prowadzenia wyżej
przedstawionego postępowania.
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