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PROCEDURY  

ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I SYTUACJI KONFLIKTOWYCH  

W DWUJĘZYCZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ EUROPEJCZYK  

W SZEROKIEM 

 

 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 
• Statut DSP Europejczyk w Szerokiem 
• Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły  
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Niniejsze procedury zostały opracowane w celu ujednolicenia postępowania w sytuacjach 

konfliktu (sporu) pomiędzy Rodzicem-Nauczycielem-Uczniem. Mają one na uwadze 

zrozumienie i poszanowanie odmienności poglądów, opinii i zdań, zachowując jednocześnie 

wzajemny szacunek i dążenie do rozwiązania sytuacji problemowych. 

W szkole dochodzi do różnego typu konfliktów. Działania podejmowane w celu ich 

rozwiązywania powinny uwzględniać specyfikę danego konfliktu. 

 

§ 1   Ogólne zasady rozwiązywania sporów 

 1. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami, uczniami ostatecznie rozstrzyga 

Dyrektor Szkoły. 

2. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające rozstrzygnięcie sporu/sytuacji 

konfliktowych/zgłoszonych problemów Dyrektor Szkoły może przeprowadzić osobiście lub 

przekazać wychowawcy/wicedyrektorowi/pedagogowi/ psychologowi zatrudnionym w szkole. 

3. W ramach postępowania wyjaśniającego prowadzone są rozmowy z osobami, których 

sytuacja konfliktowa dotyczy lub może dotyczyć, na podstawie informacji wstępnych lub 

zebranych w trakcie rozmów. 

4. Rozmowy prowadzone z uczniami w ramach rozstrzygania sporów/sytuacji 

konfliktowych/zgłoszonych problemów są traktowane jako rozmowy interwencyjne i nie 

wymagają dodatkowej zgody rodziców. 

 

5. Na każdym etapie rozwiązywania sporów/sytuacji konfliktowych/zgłoszonych problemów 

może być sporządzona notatka służbowa ze spotkania. 

 

6. Wszystkie spory/sytuacje konfliktowe/problemy zgłoszone do Dyrektora winny być 

kierowane na piśmie, nie później niż do 5 dni po zaistniałym zdarzeniu, będącym powodem 

sporu/konfliktu/problemu. 

 

7. Skargi anonimowe (listy, telefony, e-maile) nie będą rozpatrywane. 

8. Strony konfliktu muszą wykazać gotowość do podjęcia dialogu na rzecz poprawy bieżącej 

sytuacji, a w konsekwencji do osiągnięcia konsensusu w zaistniałej sytuacji 



 3 

§ 2   Sytuacje konfliktowe rodzic – nauczyciel 

1. W sytuacji konfliktu nauczyciel podejmuje z rodzicem rozmowę wyjaśniającą, w której obie 

strony starają się zrozumieć przyczyny konfliktu i wspólnie ustalić sposoby jego rozwiązania. 

2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może poprosić Dyrektora Szkoły/ 

Wicedyrektora/Organ Prowadzący o udział w spotkaniu z Rodzicem, podczas którego zarówno 

rodzic jak i nauczyciel opiszą zaistniałą sytuację, będącą powodem konfliktu z punktu widzenia 

obu stron. 

3. Zwaśnione strony powinny przedstawić fakty dotyczące sporu w sposób rzetelny, zgodnie   

z posiadaną wiedzą, zachowując jednocześnie wzajemny szacunek do odmiennych poglądów, 

potrzeb i oczekiwań. 

4. Skonfliktowane strony powinny podjąć próbę polubownego rozwiązania problemu, mając na 

względzie przede wszystkim dobro dziecka. 

5. W przypadku utrzymującego się konfliktu między nauczycielem a rodzicem rolę arbitra 

przejmuje Dyrektor Szkoły. 

6. Wniosek z prośbą o rozstrzygnięcie sporu kieruje osoba zainteresowana w formie pisemnej 

do Dyrektora Szkoły w terminie 5 dni od zdarzenia. Wniosek składany jest w sekretariacie 

szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 7 dni. 

8. W przypadku sytuacji wyjątkowo trudnej, Dyrektor może włączyć w postępowanie osoby 

trzecie będące członkami grona pedagogicznego, Organ Prowadzący lub specjalistów spoza 

placówki (np. pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, mediator zewnętrzny). 

9. W sytuacji, gdy zostały wyczerpane wszelkie formy polubownego rozwiązania 

problemu/sporu/ konfliktu, mając na uwadze dobro dziecka, klasy i stron konfliktu, Dyrektor 

Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy o 

nauczanie i kształcenie dziecka w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Europejczyk. 

10. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy uczniów. 
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11. Dyrektor Szkoły zgodnie z zapisem w Prawie oświatowym informuje publiczną szkołę 

rejonową, w której obwodzie uczeń się znajduje o podjętej decyzji. 

12. Rozwiązanie umowy i skreślenie z listy uczniów podejmowane jest w sytuacji wyjątkowej. 

Realizacja zadań statutowych jest możliwa tylko wtedy, gdy współdziałanie szkoły i rodziców 

warunkuje harmonijny rozwój ucznia, wpływa na postępy w nauce i zachowaniu, daje szansę 

ciągłego doskonalenia nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za 

wielostronny rozwój dziecka. 

 

§ 3   Sytuacje konfliktowe uczeń – nauczyciel 

1. Przy rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych między uczniem a nauczycielem należy wziąć po 

uwagę cechy osobowości oraz postawy interpersonalne, zarówno nauczyciela jak i ucznia. 

2. Gdy przyczyny konfliktu tkwią w uczniu, w jego niewłaściwej postawie względem 

nauczyciela lub własnych obowiązków, należy zastosować odpowiednią konsekwencję czynu 

(ujętą w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania) oraz podjąć wszelkie próby doprowadzenia 

do zrozumienia przez ucznia popełnionego błędu. 

3. Nauczyciel zgłasza zaistniały problem wychowawcy. 

4. W przypadku konfliktu między nauczycielem a uczniem rolę arbitra przyjmuje wychowawca 

klasy, w przypadku konfliktu między wychowawcą a uczniem rolę arbitra przyjmuje 

Dyrektor/Wicedyrektor. 

5. W przypadku nierozwiązania konfliktu wychowawca może skorzystać z pomocy 

specjalistów (pedagog, psycholog) oraz Wicedyrektora/Dyrektora. 

§ 4   Sytuacje konfliktowe uczeń-uczeń 

1. Nauczyciel, który jest świadkiem konfliktu uczniowskiego, bądź do którego zostało 

zgłoszone takie zajście, zwraca uwagę uczniom oraz zgłasza ten problem do wychowawcy 

klasy, do której uczniowie uczęszczają. 
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2. W sytuacji konfliktu między uczniami z tej samej klasy sytuację rozpoznaje wychowawca i 

przyznaje punkty ujemne, adekwatnie do przewinienia. 

3. W sytuacji konfliktu między uczniami z różnych klas sytuację rozpoznają i przyznają punkty 

ujemne, adekwatnie do przewinienia, wychowawcy tych klas. 

4. Wychowawca stara się zrozumieć przyczyny konfliktu i doprowadzić do zadowalającego 

obie strony rozwiązania, jak również określa odpowiednie konsekwencje czynu. Jeśli zachodzi 

taka potrzeba, korzysta z pomocy specjalistów (pedagog, psycholog) lub pomocy 

Wicedyrektora/Dyrektora. 

5. O konieczności powiadomienia o konflikcie rodziców uczniów decydują wychowawcy. Jeśli 

nauczyciel uzna to za zasadne, ustala wówczas najbliższy termin spotkania z uczniem i jego 

rodzicami, podczas którego wspólnie wypracowuje się działania wobec dziecka oraz zasady 

współpracy między rodzicami a szkołą.  

6. Brak współpracy ze strony rodziców oraz dalsze łamanie szkolnych regulaminów przez 

ucznia/uczniów powodują konieczność podjęcia innych działań przewidzianych w prawie, do 

skreślenia z listy uczniów włącznie. 

 

§ 5   Sytuacje konfliktowe nauczyciel – nauczyciel 

1. W sytuacji konfliktu nauczyciele starają się podjąć rozmowę wyjaśniającą z poszanowaniem 

poglądów/racji obu stron. 

2. W sytuacji utrzymującego się konfliktu nauczyciel zgłasza pisemnie bądź ustnie zastrzeżenia 

do Dyrektora Szkoły. 

3. W przypadku sytuacji szczególnie trudnej, Dyrektor może włączyć w postępowanie osoby 

trzecie będące członkami grona pedagogicznego, Organ Prowadzący lub specjalistów spoza 

placówki (np. mediator zewnętrzny). 
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§ 6 Działania podejmowane w DSP Europejczyk w celu zapobiegania sytuacjom 

konfliktowym 

1. Wprowadzanie jasnych, jednoznacznych reguł i zasad zachowania obowiązujących całą 

społeczność szkolną. 

2. Konsekwencja w przyznawaniu ujemnych punktów w przypadku niewłaściwego zachowania 

ucznia. 

3. Stosowanie wzmocnień pozytywnych – pochwał, przyznawanie dodatnich punktów z 

zachowania.  

4. Rozumienie potrzeb uczniów w odniesieniu się do poziomu rozwoju psychofizycznego 

dziecka. 

5. Zapoznawanie uczniów ze sposobami rozwiązywania konfliktów np. poprzez prowadzenie 

lekcji wychowawczych o podanej tematyce, zajęć z psychologiem, zajęć z pedagogiem 

szkolnym.  

6. Rodzic pozostaje partnerem Szkoły w realizacji zadań statutowych DSP Europejczyk. 
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