Procedura postępowania w przypadku
przekroczenia prawa przez nauczyciela
w Przedszkolu Miejskim Nr 9
w Zamościu
Podstawa prawna:
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.
U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
Cel procedury:
Określenie sposobu postępowania w przypadku przekroczenia prawa przez nauczyciela.
Sposób prezentacji procedur:
1.
2.
3.

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.
Udostępnienie dokumentu do wglądu u dyrektora przedszkola.
Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na
wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również
rada rodziców.
2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Zakres i opis procedury
1.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez nauczyciela prawa konieczne jest
niezwłoczne poinformowanie o zdarzeniu dyrektora przedszkola.
2.
Dyrektor przeprowadza rozmowę z osobami będącymi świadkami zdarzenia celem
ustalenia wszelkich okoliczności (na czym polegało nadużycie, kiedy i gdzie miało miejsce, kto
jest pokrzywdzony).
3.
Jeżeli zdarzenie miało miejsce na terenie przedszkola, które objęte jest monitoringiem,
dyrektor poleca zabezpieczyć nagranie z monitoringu oraz wszelkie inne dowody mogące mieć
znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
4.
Dyrektor przeprowadza rozmowę z nauczycielem, który przekroczył prawo. Jeśli dyrektor
stwierdzi, że sytuacja była jednorazowa i niezbyt poważna (np. nauczyciel złamał zakaz palenia
w miejscu do tego nieprzewidzianym), informuje nauczyciela o ewentualnych konsekwencjach
w przyszłości, jeśli nadal będzie on naruszał przepisy.

5.
W przypadku poważnego nadużycia po rozmowie z nauczycielem dyrektor zawiadamia
policję i przekazuje jej zabezpieczony materiał dowodowy, a także informuje organ prowadzący
przedszkole i właściwe kuratorium oświaty.
6.
Jeżeli na terenie przedszkola miał miejsce wypadek z winy nauczyciela, konieczne jest
sporządzenie protokołu powypadkowego. W przypadku innych zdarzeń – mniejszej wagi –
wystarczające jest sporządzenie przez dyrektora notatki z dokonanych ustaleń i podjętych
działań.
Postanowienia końcowe:
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.
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