
ZARZĄDZENIE NR  23/2019/2020 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 6  

im. Włodzimierza Puchalskiego w Jeleniej Górze 

z dnia 6 lutego 2020r. 
 
w sprawie: Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności 
nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze 

 
Na podstawie:  
1. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.Kodeks Karny; 
 
2. Ustawy z dnia 28 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 
 
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela art.63:  
 
„§ 1.Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 
czerwca 1997r. -Kodeks Karny”.  
„§ 2. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie 
nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone”.  
 
4. art. 226 Kodeksu Karnego:  
 
„§ 3. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w 
związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku”. 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 za obraźliwe i tak je odbiera nauczyciel.  
 
5. art. 222 Kodeksu karnego:  
 
„§ 1.Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu 
przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.Nietykalność cielesna oznacza zakaz 
fizycznego oddziaływania sprawcy na ciało nauczyciela w sposób znieważający, przykry lub 
bolesny. Czynna napaść oznacza energiczne, zaczepne, gwałtowne działanie podjęte z zamiarem 
wyrządzenia fizycznej krzywdy, uszczerbku na zdrowiu lub zadania bólu, przy czym obrany cel nie 
musi zostać osiągnięty.  
 
6. art. 212 Kodeksu karnego stanowi podstawę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za 
zniesławienie funkcjonariusza publicznego (nauczyciela):  
 
„§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w 
opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla dane go stanowiska, zawodu lub 
rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. Zniesławienie polega na 
publicznym pomawianiu nauczyciela o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć go 
w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebną do wykonywania zawodu 
pedagoga. Nie zwalnia od odpowiedzialności za zniesławienie przekazywanie wypowiedzi innych 
osób na zasadzie relata refero (powtarzam, co mi powiedziano).  
 

zarządzam, co następuje: 
 



 
§ 1 

 

1. Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez 

ucznia, rodzica lub osobę trzecią uznaje się:  

1) lekceważące i obraźliwe zachowania wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

wyrażone w słowach lub gestach;  

2) prowokacyjne zachowanie, wyrażone w słowach lub gestach; 

4) nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody; 

5) naruszenie prywatności i własności prywatnej tych osób; 

6) użycie wobec pracowników szkoły przemocy fizycznej lub psychicznej; 

7) pomówienia i oszczerstwa wobec w/w pracowników; 

8) zastraszanie; 

9) znieważenie; 

8) naruszenie nietykalności osobistej poprzez upublicznienie nieautoryzowanych informacji 

w Internecie i innych mediach. 

 

§ 2 

 

1. W przypadku naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły, przez 

ucznia lub inną osobę, poszkodowany ma obowiązek zgłoszenia powyższego zdarzenia 

do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora. 

 

2. Dyrektor szkoły lub jego zastępca, do którego wpłynęło takie zgłoszenie, przeprowadza 

z uczniem i świadkami zdarzenia rozmowę wstępną, a następnie podejmuje następujące 

działania:  

 

3. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy:  

1) niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,  

2) ukaranie ucznia zgodnie z wykazem kar zapisanym w Statucie,  

3) pomniejszenie liczby punktów z zachowania,  

4) podpisanie przez rodziców / prawnych opiekunów ucznia kontraktu indywidualnego ze 

szkołą, zawierającego dalsze zasady współpracy stron,  

5) poinformowanie kuratora sądowego o zaistniałych okolicznościach, w przypadku, gdy 

uczeń ma go przydzielonego.  



 

4. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny:  

1) niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wezwanie ich do 

szkoły,  

2) ukaranie ucznia przez dyrektora szkoły za rażące naruszenie postanowień Statutu,  

3) obniżenie uczniowi oceny zachowania co najmniej o jeden stopień,  

4) podpisanie przez rodziców/ prawnych opiekunów i ucznia kontraktu indywidualnego ze 

szkołą, zawierającego dalsze zasady współpracy stron,  

5) w przypadku niedotrzymania postanowień kontraktu skierowanie przez szkołę pisma do 

sądu rodzinnego z prośbą o rozeznanie sytuacji rodzinnej ucznia i monitorowanie oraz 

dokumentacja zachowania ucznia,  

6) w każdym przypadku należy sporządzić notatkę służbową dotyczącą zaistniałego 

zdarzenia. 

 

5. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 

lat, dyrektor zawiadamia Policję lub sąd rodzinny (art. 63 ust. 2 KN oraz art. 4 § 2 ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich). 

 

6. W przypadku popełnienia przestępstwa przez osobę, która ukończyła 17 rok życia – 

dyrektor powiadamia prokuratora lub Policję. Do dyrektora szkoły należy ponadto 

poinformowanie o zdarzeniu organu prowadzącego. 

 

7. Ściganie o przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego następuje z urzędu, 

a więc organ ścigania, np. prokurator ma obowiązek wszczęcia postępowania 

niezwłocznie po wpłynięciu zawiadomienia i bez oczekiwania na wniosek osoby 

zainteresowanej. 

 

8. Dane sprawcy czynu zamieszcza się w zgłoszeniu przestępstwa. 

 

§ 3 

 

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz za zapewnienie pomocy 

nauczycielom w realizacji ich zadań. 

 



2. Dyrektor podejmuje odpowiednie działania wychowawcze, zapobiegające podobnym 

incydentom w przyszłości. W tym celu: 

 

KROK 1. Powiadamia ucznia i jego rodziców o naganności czynu i konsekwencjach 

wynikających z jego popełnienia. 

 

KROK 2. Stosuje wobec ucznia karę przewidzianą w statucie szkoły, a dotyczącą 

niewłaściwego zachowania wobec nauczyciela (art. 99 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe). 

 

KROK 3. Zobowiązuje wychowawców klas do omówienia zdarzenia wraz z 

przypomnieniem uczniom norm i zasad obowiązujących w szkole oraz konsekwencji za 

postępowanie niezgodnie z nimi, odwołując się do statutu szkoły, w którym określone są 

prawa i obowiązki uczniów oraz rodzaje kar stosowanych wobec nich (art. 98 ustawy – 

Prawo oświatowe). 

 

KROK 4. Omówić ze wszystkimi uczniami kwestie prawne dotyczące ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych oraz konsekwencje grożące uczniom za 

znieważenie nauczyciela. 

 

KROK 5. Poinformować uczniów i rodziców o działaniach, jakie podjęte zostały w stosunku 

do ucznia, który znieważył nauczyciela szkoły. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

…………………………………... 


