
 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Pracy z póź. zm. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – art. 4 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w 

Sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. 

U.1998 r. Nr 15, poz. 64) 

Wyjaśnienia dodatkowe: 

 

Zniewaga jest przestępstwem przeciwko godności osobistej człowieka, a więc przeciwko jego 

subiektywnemu poczuciu własnej wartości. Zwrot ten należy rozumieć, jako dobitne i 

stanowcze zachowanie się sprawcy, demonstracyjnie podkreślające pogardę w stosunku do 

nauczyciela. Może to być epitet słowny lub obelżywy gest, przy czym istotne dla sprawy jest 

nie tyle słownikowe znaczenie danego zwrotu językowego, lecz jego utarte i umowne znaczenie 

społeczne oraz fakt, że uważane są one za obraźliwe i tak je odbiera uczeń.  

Nietykalność cielesna oznacza zakaz fizycznego oddziaływania sprawcy na ciało ucznia w 

sposób znieważający, przykry lub bolesny. Przestępstwem będzie tu np.: spoliczkowanie, 

pociągnięcie za włosy, zrzucenie czapki z głowy (przeważa tu element znieważenia)  albo 

uderzenie innej osoby, kopnięcie, a także spowodowanie nieznacznych śladów na ciele ofiary, 

niebędących jeszcze lekkim uszkodzeniem ciała (zadrapanie lub niewielkie zasinienie). 

Zarówno zniewaga jak i naruszenie nietykalności cielesnej są przestępstwami ściganymi z 

oskarżenia publicznego, o ile zostanie zawiadomiony o czynie zabronionym właściwy organ 

państwowy.  

Zniesławienie polega na publicznym pomawianiu ucznia o takie postępowanie lub 

właściwości, które mogą poniżyć go w oczach opinii publicznej. Nie zwalnia od 

odpowiedzialności za zniesławienie przekazywanie wypowiedzi innych osób. Zniesławienie 

jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego.  

Za naruszenie godności osobistej ucznia uznaje się:  

a) lekceważące i obraźliwe zachowania wobec ucznia/ dziecka  wyrażone w słowach lub 

gestach, ośmieszanie, wyśmiewanie, uporczywe dokuczanie;  

b) lekceważące i obraźliwe zachowania  nauczyciela lub innego pracownika Zespołu wobec 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA 

W  PRZYPADKU  STWIERDZENIA  NARUSZENIA  GODNOŚCI                           

UCZNIA/ DZIECKA 

 PRZEZ NAUCZYCIELA LUB  INNEGO  PRACOWNIKA  ZESPOŁU 

 



ucznia/ dziecka w obecności osób trzecich;  

c) prowokacyjne zachowanie wyrażone w słowach lub gestach; 

d) stosowanie kar cielesnych, przemocy fizycznej i psychicznej  

e) pomówienia i oszczerstwa; 

f) naruszenie nietykalności osobistej ucznia / dziecka  poprzez upublicznianie 

nieautoryzowanych informacji w Internecie i innych mediach; 

g)  molestowanie seksualne. 

PROCEDURA 

1.   W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Karty 

Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się 

wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające. 

2.   Uczeń/ dziecko powiadamia o zajściu wychowawcę/ pedagoga szkolnego/ Rzecznika Praw        

Ucznia/  innego nauczyciela. 

3.  Powiadomiona osoba zgłasza zaistniały fakt dyrektorowi Zespołu. 

3.1 Dyrektor Zespołu zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę 

wyjaśniającą z nauczycielem i uczniem/ dzieckiem, w obecności rodzica (prawnego opiekuna), 

po zasięgnięciu opinii wychowawcy na ten temat; 

3.2  Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej 

ucznia/ dziecka, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci: 

a) Upomnienia ustnego - przy pierwszym zdarzeniu; 

b) Upomnienia pisemnego - przy powtórnym zdarzeniu. 

3. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności 

osobistej ucznia/ dziecka, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani 

zainteresowani. 

4.  Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wewnątrzszkolnego 

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

5. Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne potwierdza powtarzające się naruszenia godności 

osobistej ucznia/dziecka, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym 

zdarzeniu dyrektor Zespołu  ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do rzecznika 

dyscyplinarnego. 

5. W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia/ dziecka, niezwłocznie 

wszczyna się procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi 

bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.  

 

 

Opracowanie: 

Rzecznik Praw ucznia - mgr Jolanta Pietrenko 

Pedagog szkolny - mgr Agnieszka Gwiazdowska 

Małgorzata Timoszyk-Kolonko – nauczyciel 

Jadwiga Szaciłło - nauczyciel 

 

Uzgodniono: Zatwierdził: 

 

 


