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Wielka Wieś, dn. 14.09.2015 

 

 

KODEKS   RÓWNEGO   TRAKTOWANIA 

 

W   SZKOLE   PODSTAWOWEJ 

 

im.  ŚWIĘTOKRZYSKICH   PARTYZANTÓW  ARMII   KRAJOWEJ 

 

W   WIELKIEJ   WSI 

 

W okresie edukacji szkolnej, kiedy buduje się osobowość człowieka i relacje z innymi 

członkami grupy, dochodzi często do destrukcyjnego wpływu na jednostkę, a finał takich 

działań przynosi bolesne, a nieraz tragiczne skutki. 

Szkoła ze swoją wyjątkową misją społeczną musi być wrażliwa na przejawy dyskryminacji i 

nierównego traktowania, tym bardziej że prowadzą one do bardzo groźnego społecznie 

zjawiska, jakim jest wykluczenie.  

 

Preambuła do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572 ze zm.) stanowi : 

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje 

się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami za-

wartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Oby-

watelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. (…) Szkoła winna zapewnić 

każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tole-

rancji, sprawiedliwości i wolności”. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 32 stanowi, że: „Wszyscy są wobec prawa 

równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (ust. 1). Nikt 

nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z ja-

kiejkolwiek przyczyny (ust. 2)”. 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-

czonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.) 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-07-2015&qplikid=548#P548A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=06-07-2015&qplikid=1585#P1585A2
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- w art. 19 stanowi, że „ Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w 

dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony 

dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zanie-

dbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych, 

dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby 

sprawującej opiekę nad dzieckiem”; 

- w art. 29 ust. 1. d. „Państwa-Strony są zgodnie, że nauka dziecka będzie ukierunkowana 

na przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu 

zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi naroda-

mi, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia”. 

Dlatego też powyższe zapisy muszą znajdować odzwierciedlenie w codziennej pracy szko-

ły. 

W związku z tym, my społeczność Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi oświadczamy, 

że będziemy przeciwdziałać przejawom dyskryminacji i nietolerancji oraz dołożymy wszel-

kich starań, aby w naszej szkole przestrzegane były założenia poniższego Szkolnego Ko-

deksu Równego Traktowania. Kodeks Równego Traktowania (KRT) to narzędzie wspiera-

jące kadrę pedagogiczną w pracy ze społecznością szkolną zróżnicowaną m.in.  ze  

względu  na  narodowość,  pochodzenie  etniczne,  kolor skóry, wyznanie lub bezwyzna-

niowość, płeć, stopień sprawności (fizycznej i intelektualnej),  stan zdrowia, status spo-

łeczny i ekonomiczny i inne cechy.  Szanujemy to, co każdy wnosi  ze swojej  kultury, świato-

poglądu, przekonań, umiejętności  – dzięki  temu możemy  się rozwijać  i uczyć  od siebie na-

wzajem.  Propagujemy  model szkoły  wspierającej  rozwój  wszystkich  uczniów.  

Równe traktowanie ma na celu zapewnienie każdej osobie: 

 godnego, sprawiedliwego traktowania 

  możliwości korzystania z praw i wolności 

 rozwijania i realizacji swoich talentów 

 dokonywania wyborów życiowych 

Równy dostęp do edukacji oznacza  nie tylko nie dyskryminowanie, ale także aktywne 

wyrównywanie sytuacji dzieci poprzez udzielanie dodatkowego wsparcia, dopasowanego 

do ich potrzeb i możliwości oraz poprzez przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom, 

dyskryminacji,  mowie nienawiści i zjawiskom pokrewnym. 

Opracowanie i wdrożenie KRT to: 

 wzmacnianie samorządności i demokracji w szkole, 

 zapewnienie przejrzystości działania szkoły, 
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 tworzenie warunków do tego, aby dyskryminacja w szkole była ujawniana, 

 stworzenie ram do planowania i prowadzenie regularnych działań na rzecz 

równego traktowania, 

 istnienie jasnej ścieżki odwoławczej i uniwersalnej procedury w sytuacji 

zgłoszenia przypadku dyskryminacji, 

 większe poczucie bezpieczeństwa i pewności szkół w podejmowanych przez 

nie działaniach zw. z przeciwdziałaniem dyskryminacji, 

 wzrost zaufania rodziców i opiekunów prawnych do szkoły. 

 

Wizja i cele szkoły w kontekście zapewnienia równego traktowania 

 

Aktywnie  dążymy   do   tego,  aby  nasza   szkoła   była  miejscem   otwartym i bezpiecz-

nym, w którym każda osoba  jest darzona  szacunkiem, może uczyć się i pracować w pełni roz-

wijając swój potencjał. 

 

Jednym    z    naszych    priorytetów   jest   przyjazna   atmosfera    szkoły   oparta na pozytyw-

nych  relacjach: nauczyciel-uczeń, uczeń-nauczyciel, uczeń-uczeń. Przywiązujemy dużą wagę do 

integracji zespołów klasowych, współpracy członków Rady Pedagogicznej. Dbamy o dobrą, opar-

tą na  zasadzie życzliwości i partnerstwa, współpracę z rodzicami. 

 

W programie  wychowawczym  naszej szkoły kładziemy  duży nacisk na budowanie poczucia   

własnej    wartości    oraz   na  psychoedukację:   uwrażliwianie   dzieci na potrzeby własne i 

innych ludzi, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów  międzyludzkich, rozwiązywa-

nia problemów oraz konfliktów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności,  poszanowanie  różnic  

między  nami, respektowanie prawa. 

 

Pozytywna    samoocena   dziecka   jak  i   wymienione  kompetencje   społeczne są podstawą 

profilaktyki  agresji, przemocy, jak i dyskryminacji, dlatego niezmiernie ważna jest rzetelna realiza-

cja tych zadań. 

Naszym celem jest zapewnienie każdemu uczniowi równego dostępu do edukacji w atmosferze 

szacunku i poszanowania ich praw. W tym celu  dokładamy wszelkich  starań,  aby uczniowie,  

ich  rodzice  lub opiekunowie prawni, kadra pedagogiczna oraz  pracownicy  naszej szkoły nie 

doświadczali dyskryminacji i uprzedzeń oraz mowy nienawiści  ze strony innych członków ka-

dry pedagogicznej,  pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców i opiekunów prawnych. 
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Propagujemy  model szkoły  wspierającej  rozwój  wszystkich  uczniów niezależnie od doświad-

czanych  przez nich  trudności  i różnic i zdajemy sobie sprawę z konieczności respektowania  

zróżnicowanych  potrzeb uczniów. Od lat budujemy system  pomocy  i wsparcia  na rzecz  dzie-

ci niepełnosprawnych  – mających  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego oraz 

uczniów z opiniami z PPP.. 

 

Działania na rzecz równego traktowania w szkole 

1.  Reagowanie na przejawy dyskryminacji, uprzedzeń i mowy nienawiści, występujące 

w społeczności szkolnej; 

2.  Zapobieganie   dyskryminacji,   stereotypom,   uprzedzeniom   oraz   mowie nienawiści 

poprzez podnoszenie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej, pracowników szko-

ły, uczniów oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych; 

3.  Wspomaganie   rozwoju   każdego   ucznia,   stosownie    do  jego  potrzeb i możli-

wości; 

4.  Systematyczne doskonalenie systemu wsparcia na rzecz dzieci ze specjalnymi potrze-

bami  edukacyjnymi  ze zwróceniem  szczególnej uwagi na dostosowanie  wyma-

gań do  możliwości  psychofizycznych  i  potrzeb edukacyjnych uczniów. 

5.  Uwzględnianie  tematyki przeciwdziałania  dyskryminacji   i  praw  dziecka w pro-

gramie wychowawczym szkoły oraz w rocznych planach wychowawczych dla poszcze-

gólnych klas; 

6.  Prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących tematyki przeciwdziałania dyskrymi-

nacji i praw dziecka  w każdej  klasie, w sposób dostosowany  do wieku dzieci 

oraz uwzględniający potrzeby  klasy; 

7.  Prowadzenie    zajęć    dotyczących    dyskryminacji     zgodnie    z   podstawą progra-

mową na wszystkich etapach kształcenia; 

8.  Przybliżanie kultury innych narodów  podczas zajęć wychowawczych i innych; 

9.  Rozwiązywanie konfliktów w drodze integracji; 

10.  Dbanie o to, aby wszyscy uczniowie mieli równą możliwość korzystania  i  aktyw-

nego uczestnictwa  w  wydarzeniach  organizowanych przez szkołę (np. w wyciecz-

kach klasowych, świętach  szkolnych, zajęciach dodatkowych); 

11.  Współpraca  rady pedagogicznej  z organizacjami   pozarządowymi   na rzecz równe-

go traktowania oraz  przeciwdziałania  stereotypom,  uprzedzeniom i dyskryminacji 

 

 

 

 

 

 



Szkolny Zespół ds. Równego Traktowania 

W szkole został powołany Zespól ds. Równego Traktowania (Zd/sRT) w następującym składzie: 

1. Pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy  – pani Izabela Adamczyk 

2. Opiekun SU – pani  Izabela Adamczyk, pani Monika Kwiecień 

3.  Nauczyciel wychowania fizycznego –pan  Piotr Hamera 

4. Przewodnicząca KZN dla klas IV-VI –pani Ewa Połeć 

5. Przewodniczaca KZN dla klas I-III – pani Iwona Sikora 

Pedagog szkolny z racji pełnionej funkcji  przyjmuje zgłoszenia  dotyczące  sytuacji  wymagają-

cych  reakcji   szkoły w kontekście  równego traktowania. Następnie  przekazuje zgłoszoną 

sprawę Zespołowi ds. Równego Traktowania i informuje o tym dyrekcję.  

Sytuacje te mogą być  zgłaszane zarówno  przez  uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych, 

jak i przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 
 
Można je zgłosić pedagogowi osobiście podczas pracy (także podczas  zebrań  dla rodziców),  tele-

fonicznie   pod    numerem: 41 271 2 0 12  wewn. 3  

 

 

Procedura reagowania na zgłoszenie przez szkołę: 
 

 Przyjęcie zgłoszenia przez pedagoga szkolnego; 
 Poinformowanie o zgłoszeniu dyrekcji; 
 Zebranie informacji dotyczących zgłaszanej sytuacji, które pozwolą dokonać jej analizy 

oraz wypracować propozycje rozwiązań (Zespół ds. Równego Traktowania); 
 Analiza zasadności zgłoszenia ( Zd/s.RT ); 
 Sformułowanie  propozycji  rozwiązania i ew. przeprowadzenie interwencji  (Zd/s.RT). 
 Poinformowanie osoby zgłaszającej o sposobie załatwienia sprawy. 

 
 

Sposób monitorowania przestrzegania standardów równego traktowania w szkole 

 i funkcjonowania KRT. 

 
 

Zobowiązujemy   się  do bieżącego  monitorowania przestrzegania standardów równego trak-

towania w naszej szkole poprzez: 
 

• Przeprowadzanie cyklicznej anonimowej ankiety wśród uczniów, kadry pedagogicznej,  

pracowników szkoły 
 

• Umożliwienie uczniom podzielenie się swoimi doświadczeniami i opiniami  odnośnie  

przestrzegania   standardów   równego traktowania w  szkole (podczas godzin wycho-

wawczych,   spotkań  z Samorządem Uczniowskim). 
 

• Organizację spotkań  i szkoleń prowadzonych  przez podmioty zewnętrzne, dotyczących  

monitorowania przestrzegania standardów  równego traktowania w naszej szkole. 
 

• Przekazywanie dyrekcji  i  radzie  pedagogicznej  wniosków  i rekomendacji na koniec 
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roku szkolnego przez przewodniczącą Zespołu ds. Równego Traktowania. 

 
 

Sposób informowania społeczności szkolnej  o  istnieniu 
 Szkolnego Kodeksu Równego Traktowania 

i jego zapisach 
 

Informacja o wejściu w życie  KRT w naszej szkole oraz o treści jego zapisów będzie upo-

wszechniana wśród  społeczności szkolnej- kadry pedagogicznej,  pracowników szkoły, 

uczniów oraz rodziców  i opiekunów prawnych: 
 

• Na stronie internetowej 

• Podczas rad pedagogicznych 

• Podczas zebrań dla rodziców 

• Podczas godzin wychowawczych 

• W  ramach   współpracy   członków   Zespołu   ds.   Równego   Traktowania z Samorzą-

dem Uczniowskim oraz rodzicami/opiekunami prawnymi.
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