
 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SPRAW SPORNYCH 

I KONFLIKTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. STEFANA JONIAKA 
W NIEGOWONICACH 

 
Sporne sprawy i konflikty na terenie szkoły rozwiązuje się w następujący sposób: 

 

I. KONFLIKT POMIĘDZY UCZNIAMI NA TERENIE KLASY  

– rozstrzyga  wychowawca. 

1. Pomocą może służyć  pedagog szkolny lub inny nauczyciel/le, pracownik/cy szkoły- 

w zależności od potrzeb. 

2. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu w szkole o udział w spotkaniu 

wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszony jest dyrektor/wicedyrektor szkoły. 

3. O konflikcie i propozycji rozwiązania sporu informuje   rodziców wychowawca, 

pedagog szkolny lub dyrektor/wicedyrektor szkoły. 

4. Rodzice mogą wnieść ustnie lub pisemnie zastrzeżenia co do sposobu rozwiązania 

konfliktu do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni od dnia Otrzymania informacji. 

5. W przypadku skargi ustnej lub pisemnej skierowanej do dyrektora szkoły, dyrektor 

postępuje zgodnie z procedurą skarg i wniosków. 

6. W przypadku ostatecznego braku porozumienia każda strona może wystąpić  

z odwołaniem do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzory pedagogicznego  

w terminie do 14 dni od rozpatrzenia skargi. 

 

II.  KONFLIKT POMIĘDZY UCZNIAMI RÓŻNYCH KLAS  

– rozstrzyga pedagog szkolny w ścisłej współpracy z wychowawcami 

 i dyrektorem/ wicedyrektorem szkoły. 

1. Pomocą może służyć inny nauczyciel/le lub pracownik/cy szkoły – w zależności  

od potrzeb. 

2. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów dyrektor zgłasza problem radzie 

pedagogicznej, która może podjąć odpowiednie wnioski. 

3. O konflikcie i propozycji rozwiązania sporu informuje rodziców pedagog szkolny, 

wychowawca lub dyrektor/wicedyrektor szkoły. 

4. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu w szkole o udział w spotkaniu 

wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów. 

5. Rodzice mogą wnieść ustnie lub pisemnie zastrzeżenia co do sposobu rozwiązania 

konfliktu do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji. 

6. W przypadku skargi ustnej lub pisemnej skierowanej do dyrektora szkoły, dyrektor 

postępuje zgodnie z procedurą skarg i wniosków. 

7. W przypadku ostatecznego braku porozumienia każda strona może wystąpić  

z odwołaniem do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzory pedagogicznego  

w terminie do 14 dni od rozpatrzenia skargi. 

 



 

 

III. KONFLIKT POMIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM – rozstrzyga: 

1. Wychowawca klasy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym – w przypadku 

konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy. 

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem – jeżeli decyzja wychowawcy  

nie zakończyła konfliktu z uczniami – dotyczy wychowawcy klasy. 

3. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu w szkole o udział w spotkaniu 

wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów. 

4. Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę. 

5. Odwołanie wnosi jedna ze stron. 

6. Odwołanie nie może być wniesione po upływie dwóch tygodni od daty wydania 

orzeczenia. 

 

IV. KONFLIKT MIĘDZY NAUCZYCIELAMI: 
1. Konflikty rozstrzyga dyrektor szkoły. 

2. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się  

do organu prowadzącego. 

3. Odwołanie może mieć formę pisemną lub ustną. 

 

V. KONFLIKT POMIĘDZY NAUCZYCIELAMI I PRACOWNIKAMI 
ADMINISTRACJI I OBSŁUGI: 

1. Konflikty rozstrzyga dyrektor szkoły. 

2. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się  

do organu prowadzącego. 

3. Odwołanie może mieć formę pisemną lub ustną. 

 

VI. KONFLIKT POMIĘDZY DYREKTOREM SZKOŁY A NAUCZYCIELAMI: 
1. Konflikt rozpatruje organ prowadzący szkołę. 

2. Każda ze stron może złożyć ustny lub pisemny wniosek do Burmistrza Łaz. 

 

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję 
podejmuje dyrektor szkoły. 
 

VIII. Procedura może ulec zmianie. 

 

Niegowonice, 13.09.2017 r. 

 


