
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA,  
NAUCZYCIELA ORAZ PRACOWNIKA SZKOŁY, 

OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W MIELNIE. 
 
 
 
Podstawa prawna: 

 Kodeks Cywilny – § 1 art. 23, 24 (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964r) 

 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r z późniejszymi zmianami – 
art. 43.3 (Dz. U. nr 67, poz. 329 z 1996r) 

 Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 56 
z 1997r, poz. 357) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 1998r w sprawie komisji dyscyplinarnych 
dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. nr 15, poz. 64 z 
1998r) 

 
 
 
NARUSZENIE GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA 
 
 
1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązkom wynikającym z art. 6 ustawy 

Karta Nauczyciela, w rezultacie którego dochodzi do naruszenia godności osobistej 
ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające. 

2. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę 
wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem/prawnym opiekunem. 

3. Włącza w rozmowę wyjaśniającą pedagoga szkoły i wychowawcę klasy. 

4. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej 
ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci: 

 upomnienia ustnego przy pierwszym zdarzeniu, 

 upomnienia pisemnego przy powtórnym zdarzeniu. 

5. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nastąpiło naruszenie godności 
osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani 
zainteresowani. 

6. Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień 
uczestników postępowania. 

7. Jeżeli powyższa procedura potwierdza powtarzające się naruszenie godności osobistej 
ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu 
dyrektor szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do komisji 
dyscyplinarnej. 



8. W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie wszczyna 
się procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi bez 
prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania. 

 
 
NARUSZENIE GODNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY 
 
 
W przypadku naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły 
obejmującego m.in.: obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, 
rzucanie przedmiotami, agresję fizyczną, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub 
pracownika szkoły należy: 

1. Powiadomić o zajściu pracownika d.s. bezpieczeństwa, wychowawcę, dyrektora szkoły, 
rodziców i ew. kuratora sądowego. 

2. W każdym przypadku wiąże się to z powiadomieniem policji i sądu rodzinnego. 

3. Zachowanie ucznia naruszające godność osobistą nauczyciela lub pracownika szkoły 
powinno pociągać za sobą obniżenie oceny z zachowania oraz wpis do zeszytu uwag i do 
szkolnego zeszytu problemów wychowawczych. 

4. Dyrektor szkoły może udzielić nagany uczniowi naruszającemu godność nauczyciela lub 
innego pracownika szkoły. 

5. Oprócz wszczętych procedur prawnych, uczniowi może zostać wyznaczona konieczność 
pewnego rodzaju zadośćuczynienia np. w formie pracy społecznej, sprzątanie po 
imprezie itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


