Struktura systemu edukacji z elementami prawa oświatowego

KARTA PRACY NR 2

Prawo a sytuacje trudne w szkole

Zaproponuj rozwiązanie następujących kazusów:
Kazus nr 1
W gimnazjum X mają miejsce liczne kradzieże. Do tej pory uczniowie skarżyli się, że giną
im drobne szkolne przedmioty, ubrania i obuwie oraz drobne pieniądze. W ostatnich tygodniach
jednak kradzieże znacznie się nasiliły. Dwójce uczniów zginęły drogie buty z szatni i portfele
z plecaków.
Rodzice mają do szkoły pretensje, że „szkolni złodzieje” są bezkarni, a dyrekcja sama
bezskutecznie usiłuje rozwiązać problem. Pojawiają się sugestie, że trzeba rozwiązać tę kwestię
i zaangażować w wyjaśnienie spraw policję. Czemu jednak sprzeciwia się dyrekcja szkoły.
Jakie kroki powinien podjąć w zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły?
Jakie kroki mogą podjąć rodzice?
Jakie procedury powinny obowiązywać w szkole w związku z zaistniałymi sytuacjami
kradzieży?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus nr 2
Liceum w miejscowości Y to niewielka placówka. Wszyscy się tam znają, panuje w niej
przyjazna, rodzinna atmosfera, a relacje nauczycieli z uczniami są dobre. Pokój nauczycielski jest
otwarty dla uczniów, którzy bez skrępowania wchodzą tam, aby porozmawiać z nauczycielami.
Pewnego dnia zdarzyła się jednak sytuacja, że jednaj z nauczycielek zginęła torebka z dużą sumą
pieniędzy. Nauczycielka wyszła na lekcję i zostawiła torebkę w pokoju nauczycielskim. Na
następnej przerwie torebki już nie było. Nauczycielka zażądała wezwania policji i zrewidowania
wszystkich uczniów i wszystkich dorosłych w szkole.
Jakie kroki powinna podjąć w opisanej sytuacji dyrekcja szkoły?
Czy dyrektor powinien spełnić żądania nauczycielki?
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Jakie procedury powinny obowiązywać w zaistniałej sytuacji?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus nr 3
Do technikum w miejscowości K pewnego dnia weszła policja. Policjanci udali się do
gabinetu dyrektora szkoły i poinformowali, że poszukują jednego z uczniów szkoły,
piętnastolatka. Chłopiec jest podejrzany o to, że wspólnie z innymi młodymi ludźmi brał udział
w napadzie na sklep i kradzieży.
Policja chce przesłuchać ucznia. Dyrektor waha się i nie wie, czy może wyrazić zgodę na
przesłuchanie ucznia i jaka obowiązuje w takich wypadkach procedura.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus nr 4
Do pedagoga szkolnego w szkole podstawowej zgłosiła się wychowawczyni ze świetlicy
środowiskowej, aby porozmawiać o jednej z uczennic, która jest podopieczną danej świetlicy
i ostatnio sprawia liczne kłopoty wychowawcze. Wychowawczyni podejrzewa, że ma to związek
z trudną sytuacją w domu dziewczynki i nie wyklucza możliwości, iż jest ona ofiarą przemocy
domowej. Prosi pedagoga o informacje o tej uczennicy, o jej wynikach w nauce, zachowaniu
i kontaktach szkoły z domem dziewczynki, oraz o zakresie pomocy materialnej, jaka jest
udzielana dziecku przez szkołę.
Jakie czynności powinien podjąć w tej sytuacji pedagog?
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus nr 5
Dwoje czternastolatków, uczniów gimnazjum w miejscowości R w czasie wycieczki
szkolnej do muzeum zapaliło taśmę fotograficzną powodując popłoch i ewakuację muzeum. Na
szczęście nikomu nic się nie stało, jednak straty materialne są znaczne. Właściciel muzeum
skierował sprawę do sądu rodzinnego. Sąd poprosił natomiast szkołę o opinię na temat uczniów.
Dyrektor szkoły nie wie jednak w jakim trybie i w jakiej formie taka opinia powinna być wydana.
Czy powinna mieć formę uchwały rady pedagogicznej, czy tylko zdanie wychowawcy klasy, czy
też konieczna jest opinia samorządu uczniowskiego?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus 6
W szkole podstawowej w miejscowości B zdarzały się wypadki, iż nauczyciele
podejrzewali uczniów o zażywanie narkotyków na terenie szkoły. Nigdy jednak nie przyłapali
ucznia na „gorącym uczynku”. Dyrektor szkoły przeprowadził wśród uczniów anonimową
ankietę, w której spora grupa uczniów przyznała, że miała kontakt z narkotykami, i że w szkole
bez trudu można je zdobyć.
Dyrektor i wychowawcy postanowili bardzo stanowczo zareagować na ten problem. Na
zebraniach z rodzicami wychowawcy pozyskali od nich zgodę, aby w razie podejrzenia
przeprowadzić test na zawartość narkotyku w moczu ucznia. Dyrektor chce także podjąć
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działania w stosunku do uczniów „podejrzanych” o rozprowadzanie narkotyków w szkole
w zakresie przeszukania ich plecaków.
Czy takie działanie szkoły byłoby zgodne z prawem, czy dyrektor/nauczyciele mogą
przeprowadzać takie badania?
Według jakiej procedury powinien postępować dyrektor szkoły w sytuacji podejrzenia
ucznia o przyjmowanie narkotyków?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus nr 7
W szóstej klasie szkoły podstawowej wychowawczyni zauważyła, że jeden z jej uczniów
przychodzi do szkoły ze śladami mocnego pobicia. Potwierdziła to nauczycielka w-f, którą
wychowawczyni poprosiła o zainteresowanie tym uczniem. Ponadto od jakiegoś czasu uczeń stał
się agresywny wobec innych dzieci, natomiast w stosunku do nauczycieli wykazuje zachowania
wycofane. Wychowawczyni wezwała matkę ucznia do szkoły, ta jednak wyraźnie zaprzeczyła,
aby w domu działo się coś niepokojącego i wyszła ze szkoły oburzona, iż wychowawczyni chce
mieszać się w jej sprawy domowe. Wychowawczyni zgłosiła sprawę pedagogowi szkolnemu.
Jakie kroki w opisanej sytuacji powinien podjąć wychowawca i pedagog?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kazus nr 8
Do pierwszej klasy gimnazjum chodzi uczeń, który ma już 17 lat i zupełnie nie jest
zainteresowany nauką. Dodatkowo jego pojawienie się w szkole spowodowało narastające
problemy wychowawcze wśród innych uczniów, na których według nauczycieli ma on zły
wpływ. Chłopiec odzywa się zarówno do nauczycieli, jak i do innych uczniów, w sposób
niezwykle wulgarny i lekceważący. Nie pomagają uwagi, ani kary szkolne. W czasie ostatniej
z lekcji nauczyciel wyrzucił ucznia z klasy. Dyrekcja szkoły nie wie, jak rozwiązać ten problem,
czy wydalić chłopca ze szkoły, a może wnieść sprawę do sądu dla nieletnich?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kazus 9
Na wywiadówkę w klasie 5 szkoły podstawowej jeden z rodziców przyszedł w stanie
nietrzeźwym. Wychowawczyni klasy próbowała go ignorować, ale niestety rodzic okazał się
bardzo gadatliwy. Dodatkowo kłócił się z nauczycielką i innymi rodzicami wykazując agresję
słowną oraz zaczął grozić jednej z matek. Nauczycielka czuła się bezradna, na nic zdały się jej
prośby, aby opuścił zebranie. Zagroziła, że wezwie policję.
Jakie kroki powinna podjąć nauczycielka w opisanej sytuacji?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Kazus 10
W gimnazjów w miejscowości X uczniowie klasy pierwszej prowadzili swój blog
internetowy, na którym zamieszczali swoje wspomnienia, bieżące sprawy z życia klasy i z życia
towarzyskiego, również pozaszkolnego. O tym blogu dowiedziała się wychowawczyni klasy
i postanowiła zapoznać się z jego treścią. Z przerażeniem czytała wpisy swoich uczniów, nieraz
bardzo wulgarne, poniżające i ośmieszające innych uczniów i nauczycieli. Dodatkowo zobaczyła
zdjęcia z imprez, na których widać jej pijanych uczniów. Oburzona tym blogiem postanowiła
wyciągnąć stosowne konsekwencje i zagroziła czwórce uczniów, odpowiedzialnych za
prowadzenie blogu, że jeśli go nie zlikwidują zostaną usunięci ze szkoły, a tymczasem są
zawieszeni w prawach ucznia.
Czy takie jej działania są zgodne z prawem?
Co w takiej sytuacji powinna zrobić nauczycielka?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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