Materiał pomocniczy nr 1. Szczegółowy scenariusz- ”Tworzenie wizji mającej
poparcie u wszystkich”
Warsztat:
1. Opisanie warsztatu
Cel: celem warsztatu jest praktyczne ukazanie uczestnikom kursu procesu tworzenia wizji.
Uczestnicy warsztatu w praktyczny sposób doświadczą procesu tworzenia wizji, która będzie
miała poparcie społeczne.
2. Indywidualne wymyślanie pomysłów
Czas – 2 minuty
Poproś uczestników, aby każdy indywidualnie opracował pomysł na wydanie określonej
sumy pieniędzy (np. 1000 PLN). Uczestnicy powinni jednak wiedzieć, że pomysł ten ma
zyskać poparcie społeczne (w tym przypadku innych uczestników warsztatu). Cel
wydatkowania – dowolny (cele indywidualne, własne, grupy, szkoły etc.)
Wskazówka: osobie, której pomysł uzyska poparcie można zaproponować nagrodę np. 1000
PLN, inną nagrodę rzeczową, zwolnienie z zadania domowego, zaliczenie modułu na ocenę
bardzo dobry, itd.
3. Dzielenie uczestników na zespoły 4-6 osobowe
Czas - 2 minuty
Należy podzielić uczestników na grupy 4-6 osobowe.
4. Wybieranie jednego – niezmodyfikowanego pomysłu – przedstawienie przez
pomysłodawcę
Czas wybierania pomysłów -7 min.; ewentualne wydłużenie do 10 min.
Czas na prezentację pomysłów - 2 min. na grupę.
Wskazówka- pomysły można spisać na tablicy, flipcharcie etc.
Każda z grup wybiera jeden pomysł. Ważne – pomysł należy wybrać z już istniejących. Nie ma
możliwości jakiejkolwiek modyfikacji. Zespoły prezentują własne pomysły.
5. Konsultacje oraz „ulepszanie” pomysłów
Czas – do 15 min.
Uczestnicy warsztatów indywidualnie lub grupowo konsultują się z pozostałymi
grupami/członkami innych grup. Zbierają opinię o ich wybranym pomyśle, negocjują. Działają
tak, aby to właśnie ich pomysł (ten wybrany przez grupę) został zaakceptowany przez
większość. Szukają „ulepszeń” własnych pomysłów, inspiracji, ew. wspólnych rozwiązań.
6. Prezentacja „ulepszonych pomysłów”.
Czas- na pracę w grupach – do 8 min.
Czas na prezentację pomysłów - 2 min. na grupę

Uczestnicy wykorzystują zdobyte informacje do ewentualnych modyfikacji własnego
pomysłu – „ulepszają swój pomysł”, tak aby zdobył on poparcie większości. Przygotowują się
do prezentacji. Grupy prezentują pomysły.
Wskazówka- pomysły można spisać na tablicy, flipcharcie etc. i ponumerować je –ułatwi to
podjęcie decyzji podczas głosowania.
7. Grupowe głosowanie – każda grupa ma 2 głosy.
Czas – około 10 min.
Przeprowadzamy tajne głosowanie. Każdej grupie dajemy po dwa głosy. Można każdej grupie
rozdać po dwie małe karteczki, na których napiszą wcześniej ustalony „numer pomysłu”. Nie
można oddać dwóch głosów na ten sam pomysł. Np. dopuszczalne jest głosowanie na swój
pomysł + pomysł nr 2.
8. Wyniki
Ogłaszamy wyniki. Nagrodę otrzymuje osoba, której pomysł „wygrał”.
9. Ewentualne głosowanie indywidualne/losowanie/wyniki
Jeżeli będzie remis należy przeprowadzić głosowanie indywidualne. Wówczas każdy
uczestnik ma do dyspozycji tylko jeden głos. Uczestnikom również rozdajemy małe karteczki.
W głosowaniu indywidualnym biorą udział tylko pomysły, które otrzymały największą ilość
głosów. Jeżeli nadal nie będzie możliwe wyłonienie zwycięzcy można przeprowadzić kolejne
głosowanie indywidualne (z pomysłów, które uzyskały największą ilość głosów) lub
przeprowadzić losowanie.
10. Podsumowanie warsztatu przy pomocy pytań:
Należy zadawać kolejne pytania – dyskusja wspólna – materiał dla trenera Obszar_III_moduł_2.1._k_zał.2_prezentacja ”Tworzenie wizji mającej poparcie u
wszystkich”

1.

Jakie czynniki wpłynęły na wybór pierwotnego (indywidualnego) pomysłu? Czy ustalony
został jakiś plan, strategia? Jaka?

2.

Czy oraz jak starałeś się przekonać swoją grupę do wyboru właśnie Twojego pomysłu? W
jaki sposób go broniłeś?

3.

Czy i dlaczego zrezygnowałeś ze swojego pomysłu? Co miało największy wpływ na Twoją
decyzję?

4.

Czy w trakcie konsultacji uzyskałeś satysfakcjonujące Cię informacje? Czy wpłynęły one na
kształt pomysłu? W jakim stopniu? Jak duże zaszły zmiany?

5.

Na co zwracaliście uwagę podczas przygotowywania prezentacji „ulepszonych
pomysłów”. Czy oraz jak wybieraliście osoby do prezentacji?

6.

Czy sposób przekonywania do poparcia Waszego pomysłu podczas prezentacji był
odmienny od sposobu przekonywania podczas rozmowy indywidualnej (np. podczas
konsultacji)? Z czego mogło to wynikać?

7.

Czym jako grupa kierowaliście się podczas oddawania głosu? Własnymi korzyściami,
wartościami, formą prezentacji, pomysł był podobny do Waszego, podczas konsultacji tak
ustaliliście, itd…?

8.

Co w największym stopniu wpłynęło na Waszą decyzję – oddanie głosu na ten właśnie
pomysł?

9.

Czy nagroda miała jakieś znaczenie? Czy nagroda wpłynęła / w jakim stopniu
zaangażowanie w obronę własnego pomysłu?

10.

Jakie były pierwotne - indywidualne pomysły? Do jakich korzyści się odwoływały? indywidualnych, grupowych, społecznych?

na

11. Które pomysły uzyskały największe poparcie? Do jakich korzyści się odwoływały?
12. Czy

czujesz się usatysfakcjonowany z wyboru pomysłu? Posiadasz wewnętrzne odczucie
zadowolenia, klęski, czy jest Ci to zupełnie obojętne?

11. Wizja w szkole
Ponowna praca w 4-6 osobowych grupach + dyskusja
Czas – 15-20 min. + dyskusja

Grupy wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykonywania zadania domowego – „Strategia
budowy wspólnej wizji” oraz po analizie wniosków z warsztatu powinny zastanowić się nad
odpowiedzią na następując pytania:
- Proszę przedstawić cechy wizji, które pozwolą jej pozyskać poparcie wspólnoty szkoły?
- Jak powinniśmy tworzyć wizję szkoły, tak aby zyskała ona poparcie wspólnoty szkoły?
- Jak w szkole powinniśmy przekonywać do naszej wizji?-Która strategia budowy wizji Waszym zdaniem w Waszej szkole powinna być
wykorzystywana przez dyrektora. Dlaczego?

Materiał pomocniczy nr 2. FORMULARZ „JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
ROZMOWY Z CZŁONKAMI WSPÓLNOTY SZKOŁY?”
1.

Jaki jest cel rozmowy? Dlaczego o tym rozmawiamy?

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................……..
……………………………..…………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………........................................................................................………………….
2.

Co chcę osiągnąć? – cele szczegółowe

……………………………..…………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………….
……………………………..…………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………….
3.

Kiedy i gdzie będę rozmawiał?

……………………………..…………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………........................................................................................………….

4.

Z kim będę rozmawiał?

……………………………..…………………………………………………………………….………………………………………..
…………………....................................................................................……………………………………….
……………………………..…………………………………………………………………….………………………………………..
5.
Jakie możliwe stanowiska wobec konkretnej sprawy będą wyrażać uczestnicy
rozmowy?
……………………………..…………………………………………………………………….………………………………………..
…………………………………………………........................................................................................……….
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………....................................................................................................................……….

6.
Czy / pod jakimi warunkami rozmówcy będą gotowi zaakceptować ewentualne
zmiany? (Proszę uzupełnić w przypadku chęci wprowadzania zmian w szkole).
……………………………..…………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………......................................................................................….
……………………………..…………………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………….......................................................................................………….
7.

Co mogę zyskać poprzez rozmowę, a co stracić?

……………………………..…………………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………......................................................................................…………

Materiał pomocniczy nr 3. Analiza form współpracy z rodzicami.
Współpraca z:
Rada Rodziców

Trójki klasowe

Rodzice – przedsiębiorcy

Rodzice – specjaliści

Pozostali rodzice

Podejmowane działania

Materiał pomocniczy nr 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej)
Art. 48
1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność
jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach
określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
Art. 53
3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i
religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
Art. 70
3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele
i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i
wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół
niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady
nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa.
Art. 72
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów
władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i
demoralizacją.

Materiał pomocniczy nr 5. Karta Nauczyciela
(źródło: USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela)
6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym
niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem
stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły:
1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z
projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie
opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.
8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena
sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia
odwołania.
9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego
nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna

Materiał pomocniczy nr 6. Ustawa o systemie oświaty
Art. 1.
System oświaty zapewnia w szczególności:
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
Art. 12.
1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie
rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych
uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.
Art. 16.
1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia
nauki szkolnej.
8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało
przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym
lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
szkołą.
Art. 18.
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły
podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku
szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza,
prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o
formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8, są obowiązani do zapewnienia
dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.
Art. 36a.
6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje
komisję konkursową w składzie:
1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę;
2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) po jednym przedstawicielu:
a. rady pedagogicznej,
b. rady rodziców,

c. zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku
zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs
dotyczy - z zastrzeżeniem ust. 7.
, o których mowa w ust. 6 p.3.
9. Przepisy ust. 6-8 stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo
zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że:
1) przedstawiciela rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad
pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół;
2) przedstawiciela rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów wszystkich szkół
lub placówek łączonych w zespół.
11. W przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1, w skład komisji
nie wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców.
4. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub
placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
Art. 50
1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek.
2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub
placówki, a także:
1) uchwala statut szkoły lub placówki,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły
lub placówki i opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub
innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla organu
charakter wiążący,
4) opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty innowacji i eksperymentów
pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami
do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz do
wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
i przedmiotów nadobowiązkowych.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szkoły lub placówki
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy rady szkoły lub placówki określa regulamin, o którym mowa w art. 51 ust. 5.
Art. 51.
1. W skład rady szkoły lub placówki wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c, w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców;
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
1c.W szkołach i placówkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 6
udział rodziców w radzie szkoły lub placówki nie jest obowiązkowy.
2. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
3. Tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki określa statut szkoły lub placówki. Statut
szkoły lub placówki może przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby niż
wymienione w ust. 1.

4. Kadencja rady szkoły lub placówki trwa 3 lata. Statut szkoły lub placówki może dopuszczać
dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady.
5. Rada szkoły lub placówki uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera
przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.
5a. W regulaminie, o którym mowa w ust. 5, mogą być określone rodzaje spraw, w których
rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.
9. Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej
inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego.
Art. 53.
1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które
reprezentują ogół rodziców uczniów.
2. W skład rad rodziców wchodzą:
1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach
przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2) w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez
zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3) w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach
przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3,
oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców
odpowiednio szkoły lub placówki.
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek
artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad
rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego
uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.
Art. 54.
1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki,
organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie
uchwala się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.
4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w
ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z
radą pedagogiczną.
5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o
których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna.
6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla
dorosłych.
7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i
placówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ
wskazany w statucie szkoły lub placówki.
8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53
ust. 4.
Art. 56.
1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
2.Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną
organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub
placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
3. W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 53
ust. 6, oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub
placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady
szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2.
Art. 59.
1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, może być zlikwidowana z końcem
roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ
uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego
typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia
ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ
prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji,
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla
dorosłych - uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki

samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
Art. 62.
1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół.
Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub
placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut
zespołu nie stanowi inaczej.
Art. 64a.
1. Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły
artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców,
rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady
rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor
szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po
uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły w
uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu
uczniowskiego.
4. Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów
jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie
wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.
Art. 66.
1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na
indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa
udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
1a. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły
artystycznej nierealizującej kształcenia ogólnego, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki
realizowany pod opieką nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia. Odmowa
udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Materiał pomocniczy nr 7. Joyce Epstein
Źródło: Mendel, M.: Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie
amerykańskiej, Toruń 2001
Koncepcja Joyce Epstein wyróżniająca sześć typów partnerskiego współdziałania rodziny,
szkoły i społeczności lokalnej:
1. Rodzicielstwo
Tworzenie domowego środowiska wspierającego uczące się dzieci:
- zmiany w warunkach domowych, aby wspierały one edukację dziecka,
- kursy, warsztaty, kasety wideo dla rodziców prezentujące możliwości wspierania rozwoju
dziecka (np. ukazujące, jak wspierać dziecko uczestniczące w kursie nauki czytania, pisania,
rachunku pamięciowego,
- realizacja programów wspierania rodziny w zakresie ochrony zdrowia, odżywiania,
- informacja o szkołach i możliwościach dziecka stojącego u progu kolejnego szczebla
edukacji szkolnej.
2. Komunikacja
Poszukiwanie efektywnego komunikowania się między szkołą a domem w zakresie programu
szkoły i postępów w rozwoju dzieci:
- indywidualne spotkania z rodzicami, których inicjatorem jest nauczyciel nie zrażający się
niepowodzeniami,
- cotygodniowe lub comiesięczne informacje pisemne o postępach dziecka i ustalenia
podejmowane po konsultacji z nauczycielem,
- pełna informacja nt. oferty szkoły, polityki edukacyjnej, programu, perspektyw rozwoju.
3. Wolontariat
Organizowanie pomocy i wsparcia rodziców:
- dyżury rodziców podczas wyjść, wycieczek; pomoc w pracach administracyjnych i w
obsłudze szkoły,
- rodzicielskie patrole ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci,
- praktyczny udział w wykonywaniu pomocy dydaktycznych itp.
4. Nauka domowa
Dostarczanie rodzicom informacji i pomysłów dotyczących pomagania dzieciom w pracy
domowej:
- pełna informacja o wymaganych umiejętnościach i wiadomościach dziecka (standardy
edukacyjne),
- informowanie o przyjętym w szkole znaczeniu pracy domowej, o sposobach monitorowania
pracy szkolnej i dyskutowania na jej temat w domu,
- informacja o sposobach pomagania uczniom w świetle uzyskanych ocen,
- informacja o planowanych pracach domowych, np. zaplanowanie czytania lektury w
perspektywie omawiania jej w przyszłości,
- zadania na wakacje (np. dziecko wraz z rodzicami ma obserwować zachowanie zwierzęcia w
Zoo w swoim mieście),
- umożliwienie rodzicom udziału w lekcjach i innych formach aktywności szkoły,

- uczestnictwo rodziców i dzieci w corocznym określaniu indywidualnych celów edukacyjnych
oraz w planowaniu dalszej drogi rozwoju ucznia (szkoła wyższego stopnia, praca).
5. Współdecydowanie
Włączanie rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących życia szkoły i rozwijanie
reprezentacji rodziców:
- powstawanie rad rodziców, stowarzyszeń,
- tworzenie ciał doradczych do spraw np. bezpieczeństwa, programu szkoły,
- różne komitety, komisje na z udziałem rodziców.
6. Współpraca ze społecznością lokalną
Rozpoznawanie oraz integrowanie działań zaradczych i usług świadczonych przez środowisko lokalne
szkołom, rodzicom i dzieciom:
- informacja dla rodziców o lokalnych działaniach dotyczących zdrowia, kultury, rekreacji, opieki
społecznej,
- informacja o działalności społecznej w środowisku lokalnym, związanej z realizacją celów
edukacyjnych,
- włączanie rodziny, jako współpartnera, w działania obywatelskie, samorządowe, kulturalne,
gospodarcze, budżetowe, ekologiczne gminy na rzecz rodziny i dziecka,
- uczestnictwo absolwentów szkół w realizacji programów dla uczniów

Materiał pomocniczy nr 8. Konwencja o Prawach Dziecka
(źródło; www.unicef.org)
Art. 5 Państwa - Strony będą szanowały odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców lub,
w odpowiednich przypadkach, członków dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z
miejscowymi obyczajami, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie odpowiedzialnych
za dziecko, do zapewniania mu, w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności,
możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw
przyznanych mu w niniejszej konwencji.
Art. 14
1. Państwa - Strony będą respektowały prawo dziecka do swobody myśli, sumienia i
wyznania.
2. Państwa - Strony będą respektowały prawa i obowiązki rodziców lub, w
odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania
dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami
dziecka.
3. Swoboda wyrażania wyznawanej religii lub przekonań może podlegać tylko takim
ograniczeniom, które są przewidziane prawem i są konieczne do ochrony
bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego, zdrowia lub moralności
społecznej bądź podstawowych praw i wolności innych osób.
Art. 18
1. Państwa - Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że
oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka.
Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną
odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka ma być przedmiotem ich
największej troski.
2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji
Państwa - Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom
prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem dzieci
oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi.
3. Państwa - Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia
dzieciom pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i zakładów w
zakresie opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione.

.

Materiał pomocniczy nr 9 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
(źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Art. 26
1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka będzie bezpłatna, przynajmniej na
szczeblu podstawowym. Nauka podstawowa będzie obowiązkowa. Oświata
techniczna i zawodowa będzie powszechnie dostępna, a studia wyższe będą
dostępne dla wszystkich na równych zasadach w zależności od uzdolnień.
2. Nauczanie będzie ukierunkowane na pełen rozwój osobowości ludzkiej i umocnienie
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Będzie ono krzewić
wzajemne zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami
rasowymi i religiami, a także wspierać działalność Organizacji Narodów
Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju.
3. Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze rodzaju nauczania, którym objęte
będą ich dzieci.

Materiał pomocniczy nr 10. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
(źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej)
Preambuła
Wychowanie dzieci stanowi wyraz nadziei rodziców, co jest potwierdzeniem faktu, że mają
oni na uwadze przyszłość i pokładają wiarę w wartości przekazywane następnym
pokoleniom. Odpowiedzialność rodziców wobec dzieci stanowi podwalinę istnienia
ludzkości. Tymczasem, tak we współczesnej Europie, jak i w przyszłej, nie muszą oni sami
dźwigać odpowiedzialności za wychowanie dzieci. W dziele tym są wspomagani przez osoby i
grupy społeczne, zaangażowane w działania edukacyjne. Mogą także oczekiwać wsparcia
finansowego ze strony państwowych służb specjalnych oraz ekspertyz z placówek
naukowych i oświatowych. Wiele osób ma swój udział w wychowaniu dzieci, które przecież
nie wzrastają w społecznej izolacji, lecz rozwijają się w konkretnym środowisku. Osiąganie
dojrzałości to coś więcej niż tylko zdobywanie wykształcenia. Nie jest ono jednak możliwe
bez wsparcia ze strony szkół. Wzajemna pomoc i wzajemny szacunek rodziców oraz
instytucji edukacyjnych są warunkiem "sine qua non" wychowania dzieci i młodzieży w
naszych czasach. Nadzieja wielu mieszkańców Wschodniej i Zachodniej Europy wynika z form
współpracy na kontynencie, prowadzących do coraz większej jedności i do budowy nowej,
wspólnej tożsamości. Współcześni młodzi ludzie będący obywatelami Europy przyszłości,
każdy ze swą odmienną duchowością i kulturą, w której wzrastał, każdy z innymi talentami i
oczekiwaniami. Dla nich i dla siebie samych pragniemy demokratycznej Europy, która w
dalszym ciągu traktować będzie swą różnorodność jako źródło inspiracji. Wychowanie i
edukacja w Europie powinny koncentrować się na tym właśnie celu. Aby zrealizować to
założenie, rodzice muszą ze sobą współpracować: w szkołach, ze szkołami, ale także na
szczeblu europejskim i narodowych stowarzyszeniach. Naszym celem są wzajemne inspiracje
i działania prowadzące do pogłębienia europejskiej solidarności. Powyższe kwestie stanowią
sens jej istnienia. Na tym jednak nie koniec. Rodzice w Europie mają prawo być otaczani
szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych i najważniejszych wychowawców
młodzieży. Oznacza to poszanowanie ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków.
W swych wysiłkach wychowawczych powinni być wspierani przez całe społeczeństwo, a w
szczególności przez osoby zaangażowane w edukację.
EPA zawarło swoje postulaty w deklaracji "Prawa i obowiązki rodziców w Europie".
Zwracamy się do Komisji Europejskiej, Rady Ministrów, Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z prośbą o poparcie naszych postulatów i pomoc w ich realizacji.
Prawa i obowiązki rodziców w Europie:
1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i
zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy,
narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej.
Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za
siebie i za cały ludzki świat.
2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich
dzieci.
Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie
zaniedbywać ich.
3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich
dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.

Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w
szkole.
4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych,
które mogą dotyczyć ich dzieci.
Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których
uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych,( tj.
domu i szkoły) celów edukacyjnych.
5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest
najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju
ich dzieci.
Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich
dzieci powinny zmierzać.
6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich
dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową.
Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu
innych ludzi i ich przekonań.
7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich
dzieci.
Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić
istotną część społeczności lokalnej.
8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania
konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich
struktur.
Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na
wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.
9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej
wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji.
Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom,
tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.
10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości
usługi edukacyjnej.
Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i
doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontakcie:
szkoła – dom.

Materiał pomocniczy nr 11. JIGSAW
Rola i zadania Rady Rodziców/ Rady Szkoły
Rola

Zadania

Inicjatywy, które mogą być podejmowane przez rodziców w szkole:

Pomysły na to, jak budować i utrzymać dobrą, efektywną współpracę z rodzicami:

Materiał pomocniczy nr 12. Aktywizowanie rodziców
Sytuacja częsta

Sytuacja pożądana

Wywiadówka
Spotkanie rodziców
 Wiodąca rola nauczyciela
 Inne ustawienie stołów – tak by
wszyscy
mogli
się
widzieć,
 Omawianie:
ocen,
trudności,
przygotowanie kawy, ciasta
finansów

Tematyka spotkania uzależniona od
 Niska aktywność rodziców
potrzeb rodziców (np.: najpierw:
informacje od nauczyciela, potem
czas na rozmowę)
 Organizacja wspólnych przedstawień,
koncertów,
meczy,
balów,
warsztatów i spotkań tematycznych
(zaangażowanie rodziców: fotograf,
cukiernik, kosmetyczka, fryzjer, etc)
Regulamin
Rodzice jako współtwórcy zasad
 Rodzice otrzymują regulamin bez
 Wykorzystanie
rodziców
jako
możliwości modyfikacji
ekspertów
(prawnik,
lekarz,
psycholog, nauczyciel, etc)
Finanse
 Obowiązkowe składki

Pomysły wypracowane na zajęciach:

Inicjatywy:
 Kiermasze,
 Szukanie sponsorów
 Projekty

Materiał pomocniczy nr 12. Instrukcja Kopalnia Srebra
KOPALNIA SREBRA – GRA STRATEGICZNA
Dwie firmy górnicze wykupiły koncesje na eksploatację góry zawierającej pokłady srebra.
Wyobraźcie sobie, że jesteście dwiema ekipami górników (A i B). Obie ekipy rozpoczynają
eksploatację równocześnie, ale każda pracuje oddzielnie drążąc swój własny szyb do wnętrza
góry.
Waszym celem jest osiągnięcie maksymalnego zysku, czyli wydobycie jak największej ilości
srebra.
Ekipy górników mają do wyboru dwa sposoby (narzędzia) eksploatacji srebra:
1) Kilof – wówczas dzienny urobek jest mniejszy i praca trwa dłużej, ale
posługiwanie się tym narzędziem nie wpływa na efekty pracy ekipy przeciwnej.
2) Dynamit – wydobycie odbywa się szybciej, ale wstrząsy zasypują chodnik
drążony przez drugą ekipę wydłużając ich pracę i zmniejszając zyski.
Wszyscy górnicy są świadomi konsekwencji użycia obu sposobów.
Każda grupa codziennie ustala, jakim narzędziem będzie się posługiwać, a sztygar notuje
decyzję na kartce. Jedna ekipa nie wie, jaką decyzję podejmuje tego dnia grupa druga.
Możliwy urobek w ciągu dnia pracy:
Narzędzie

Rezultat (zysk)

Kilof / kilof
Kilof / dynamit
Dynamit / dynamit

+ 25 kg / +25 kg
-50 kg / +50 kg
-100 kg / -100 kg

Obie ekipy będą pracują przez 2 tygodnie po 5 dni w tygodniu.
Każdego kolejnego dnia sztygar przekazuje po cichu decyzję swojej ekipy prowadzącemu.

Materiał pomocniczy nr 13. Wnioski Kopalnia Srebra
Najciekawsze wnioski z dyskusji

Jak te wnioski mogą pomóc/ jak możemy je
przenieść na grunt współpracy rodzice –
szkoła

Materiał pomocniczy nr 14. Konflikty
Instytucja
Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna
Centrum Interwencji
Kryzysowej

Centrum Pomocy
Rodzinie

Kuratorzy sądowi

Sąd rodzinny

Centrum mediacji

Inne…

Adres

Telefon

Zakres działań

Materiał pomocniczy nr 15-_PPP/ODN
Zastanów się w jaki sposób można wzmocnić współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
Placówka

Działanie

Forma współpracy

ODN

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Zaproszenie specjalistów z ODN do
przeprowadzenia szkolenia

Materiał pomocniczy nr 16. Szkoły
Zastanów się i opisz możliwe formy współpracy Twojej placówki z innymi szkołami (wszystkich etapów: podstawowymi, gimnazjalnymi i
ponadgimnazjalnymi)
Placówka

Działanie

Forma współpracy

Szkoła Podstawowa

Pomoc słabszym uczniom

Uczniowie o wysokich zdolnościach stają się
tutorami młodszych kolegów.

Materiał pomocniczy nr 17- Uczelnie
Zastanów się i opisz możliwe formy współpracy Twojej placówki z uczelniami wyższymi (w tym: uniwersytety, politechniki, uniwersytety III
wieku, Centra Kształcenia Ustawicznego, etc)
Placówka

Działanie

Uniwersytet III wieku

Organizacja zajęć

Forma współpracy




Udostępnienie pomieszczeń szkolnych
Zaproszenie ciekawych uczestników na spotkanie z uczniami
Zorganizowanie wspólnych warsztatów dla uczniów i słuchaczy uniwersytetu

Materiał pomocniczy nr 18. Partnerzy szkoły

Jednostki samorządu terytorialnego
Instytucje sytemu oświaty
Rodzice
Organy odpowiedzialne za ład oraz porządek publiczny
Instytucje pomocy społecznej
Przedsiębiorstwa/podmioty prywatne
Organizacje pozarządowe
Inne szkoły /placówki edukacyjne
Instytucje kulturalne oraz kulturalno oświatowe
Kościół i związki wyznaniowe
Partnerzy zagraniczni
Media

Materiał pomocniczy nr 19
Studium przypadku 9: Sytuacje kryzysowe w szkole – zarządzanie wizerunkiem szkoły
Obszar VII_SP9_materiał1
Tomasz w czasie ferii czyta notatkę prasową w lokalnym dodatku do ogólnopolskiej
gazety. Ze zdziwieniem odkrywa, że w artykule opisano jego własną szkołę. Tomasz nic nie
wiedział o zaistniałej sytuacji, gdyż na dwa dni przed rozpoczęciem ferii udał się na urlop –
zmarł jego bliski krewny i musiał pojechać na pogrzeb do oddalonego o kilkaset kilometrów
domu rodzinnego. Ze zdumieniem zagłębia się w lekturę tekstu:

Czy nasze dzieci są bezpieczne w takiej szkole?
Do bulwersującego zdarzenia doszło ostatniego dnia szkoły, tuż przed
rozpoczęciem wiosennych ferii świątecznych. Kamil, 13- letni uczeń klasy szóstej
Zespołu szkół w X został pobity. Niedługo po przegranym meczu inny uczeń tej szkoły
zaczaił się za budynkiem sali gimnastycznej i zaczął bić Kamila. Skopał go i wykręcił
mu rękę. Chłopiec nie zgłosił się do pielęgniarki szkolnej, ani do nauczycieli, sam
poszedł do domu. Matka uznała, że stan dziecka jest poważny i wezwała pogotowie.
Chłopiec trafił do szpitala, w którym zdiagnozowano złamanie ręki i liczne urazy
ciała. Do pobicia chłopca doszło na boisku szkolnym niedługo po przegranym meczu,
który był eliminacjami do turnieju piłki nożnej. Główną nagrodą w tym turnieju jest
wyjazd do Barcelony połączony ze zwiedzaniem stadionu FC Barcelona. Sprawcą
pobicia jest młodszy o rok od Kamila uczeń klasy V, 12-letni Sebastian. Chłopak
pomimo młodego wieku ma na swoim koncie liczne czyny karalne, rozboje, pobicia,
kradzieże, znieważenia nauczycieli i policjantów. Jest stałym bywalcem Policyjnej Izby
Dziecka. Teraz został zatrzymany po raz kolejny, a o jego losie zadecyduje Sąd dla
Nieletnich. Zastanawiające dla nas jest jednak, czy opieka nad uczniami tej szkoły jest
pełniona prawidłowo i czy właściwie sprawowany jest nadzór pedagogiczny? W chwili
gdy piszemy tę informację, dyrektor szkoły jest nieuchwytny, gdyż przebywa na
urlopie”.
KM

Dyrektor natychmiast kontaktuje się z sekretariatem swojej szkoły i pyta, czy wiedzą coś
o pobiciu. Upewnia się też, że chodzi o konkretnego ucznia, bo Kamil to dość popularne imię,
a w jego szkole uczy się ponad 500 dzieci. W sekretariacie nikt nie zgłaszał niczego oficjalną
drogą. Anna, jego sekretarka, mówi mu jednak, że chwilę temu dzwoniła do niej jej córka,
która chodzi do równoległej klasy z pobitym uczniem. Na Facebooku jej klasa dyskutuje
o tym wydarzeniu. Córka powiedziała jej, że chłopiec po pechowym wydarzeniu pobiegł
prosto do domu. Jego rodzice wezwali karetkę, a także skontaktowali się z prasą.
Tomasz jest oszołomiony sytuacją i tempem, jakiego ona nabiera.
Okazuje się, że tekst ukazał się nie tylko w prasie, ale został również zamieszczony na portalu
gazety i na jej fanpage'u na Facebooku. Na internetowym forum rozgorzała słowna
przepychanka pomiędzy obrońcami szkoły, a jej krytykami. Przeważają negatywne

komentarze, w których pojawiają się nawiązania do przypadków zaistniałych w szkole
problemów, które miały miejsce w przeszłości. Oskarżenia są bez związku z bieżącą sprawą,
ale sugerują niewystarczającą dbałość o bezpieczeństwo uczniów szkoły.
Po dwóch godzinach Tomasz widzi już około 100 wpisów pod tekstem o pobiciu ucznia.
Pojawia się coraz więcej zarzutów wobec szkoły, z czego większość wydaje się być
kompletnie nieuzasadniona. Narasta liczba agresywnych komentarzy, również pod adresem
dyrektora, któremu internauci zarzucają, że „wozi się na wakacje, a w jego szkole szaleje
przemoc i agresja”.

Materiał pomocniczy nr 20
Przykładowa procedura reagowania w sytuacji kryzysowej w szkole1
1. W przypadku zaobserwowania przemocy (fizycznej, psychicznej czy słownej) osoba
interweniująca przerywa to zdarzenie, identyfikuje uczniów biorących w nim udział
(ofiara, agresor, świadek).
2. Zaistniałe zdarzenie zgłasza wychowawcy klasy.
3. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia, sporządza notatkę w zeszycie uwag,
zaprasza rodziców uczniów uczestniczących w zdarzeniu tj. sprawcy (sprawców)
i ofiary (ofiar).
4. W przypadku jednego incydentu przemocowego, sprawcy po rozmowie z
wychowawcą i rodzicami, poniesieniu konsekwencji przewidzianych w Statucie
szkoły, oraz umowie ustnej (pisemnej) o zaniechaniu działań o charakterze
przemocy, procedura zostaje zawieszona.
5. Po każdej sytuacji mającej znamiona przemocy należy bezwzględnie otoczyć opieką
ofiarę przemocy – rozmowy wspierające z wychowawcą,
psychologiem/pedagogiem, rodzicami.
6. W przypadku ponownego wystąpienia zachowań agresywnych wychowawca
powiadamia dyrekcję szkoły. Sprawca ponosi sankcje określone w Statucie. Ponadto
uczestniczy w cyklicznych spotkaniach z pedagogiem/ psychologiem. Ustalony
zostaje kontrakt podpisany w obecności dyrekcji, wychowawcy i rodziców.
Wychowawca egzekwuje poszczególne punkty kontraktu.
7. Gdy ma miejsce zdarzenie o szczególnie drastycznym przebiegu (bójka, rozbój,
uszkodzenie ciała) wychowawca informuje pedagoga lub dyrektora. Dyrektor szkoły
powiadamia o zdarzeniu policję.
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Autor procedury: Beata Szynalska-Skarżyńska

Materiał pomocniczy nr 21
Przykładowe oświadczenie dla prasy

Szanowny Panie Redaktorze,
w dniu ………… (godz. ……) w Szkole Podstawowej nr … w ………………… doszło do przykrego
zdarzenia. Jeden z uczniów naszej szkoły został pobity przez innego ucznia.
W chwili obecnej prowadzimy dochodzenie wewnętrzne mające ustalić przyczyny pobicia
oraz wskazać okoliczności zajścia.
O sprawie została poinformowana Policja, organy nadzoru szkolnego, a o losie sprawcy
pobicia zadecyduje Sąd dla Nieletnich.
Zgodnie z procedurami obowiązującymi w naszej szkole we wszystkich klasach w ramach
godziny wychowawczej odbyły się rozmowy z uczniami na temat zajścia. Zorganizowano
także spotkania z rodzicami, aby przedstawić procedury, które wdrożyliśmy, aby w
przyszłości uniknąć podobnych zajść.
Chciałbym nadmienić, iż nasza szkoła zawsze przywiązywała należytą uwagę do kwestii
bezpieczeństwa. Między innymi uczestniczymy w projektach podnoszących świadomość
agresji, zarówno tej tradycyjnej, jak i elektronicznej. Organizujemy konkursy mające
propagować bezpieczeństwo uczniów.
Zajście, które miało miejsce w dniu ………… traktujemy jako incydent, który nigdy nie
powinien mieć miejsca. Współczujemy uczniowi oraz jego Bliskim. Dołożymy starań, aby
podczas nieobecności i po powrocie do zajęć szkolnych miał zapewnioną opiekę nauczyciela,
który pomagać będzie w uzupełnieniu zaległości szkolnych.
W przypadku pojawienia się nowych informacji pozwolę sobie przekazać je Panu
Redaktorowi.
Z poważaniem,
Tomasz ………..
Dyrektor Szkoły …………….

