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WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYDYSKRYMINACYJNA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W STARACHOWICACH 

„Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym                        

z jakiejkolwiek przyczyny” Konstytucja RP, art.32.2 

 

      Zgodnie z krajowymi oraz międzynarodowymi uregulowaniami prawnymi,      

takimi jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483,      

z późn. zm.), ustawa z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych 

przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r.   

Nr 254, poz. 1700)1 oraz zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka               

i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, w Szkole Podstawowej nr 13          

w Starachowicach obowiązuje „Wewnętrzna Procedura Antydyskryminacyjna”. 

1. Procedura ma na celu przeciwdziałanie przypadkom nierównego traktowania 

w szkole oraz wspieranie realizacji zasady równego traktowania.  

2. Każdy członek społeczności szkolnej obowiązany jest kierować się zasadą 

poszanowania godności w relacjach międzyludzkich i powstrzymywać się od 

zachowań dyskryminujących . 

3. W procesie edukacyjno-wychowawczym nie mogą mieć żadnego znaczenia   

w szczególności takie cechy jak płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, 

narodowość, religia, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, 

niepełnosprawność , wiek.  

4.W przypadku nierównego traktowania (w zależności od stopnia nasilenia)       

w szkole wobec sprawców dyskryminacji i osób dyskryminowanych będą 

podejmowane następujące działania: 



-rozmowa nauczyciela/wychowawcy z uczniami, 

-powiadomienie rodziców(opiekunów) o zaistniałym problemie, 

-zgłoszenie problemu pedagogowi szkolnemu, 

-przeprowadzenie rozmów indywidualnych i/bądź grupowych przez pedagoga 

szkolnego, 

-wdrożenie do realizacji cyklu zajęć wychowawczych eliminujących dany 

problem (pogadanki, dyskusje, scenki rodzajowe, wyrażanie swoich opinii           

i poglądów, spotkania z przedstawicielami PP-P - psychologiem, pedagogiem-

opiekunem naszej placówki), KPP i innymi osobami z instytucji i organizacji       

w zakresie przeciwdziałania przejawom dyskryminacji (w zależności od 

potrzeb), 

-objęcie grupy uczniów bądź całego zespołu klasowego pomocą 

socjoterapeutyczną, 

-powiadomienie dyrektora szkoły, 

-udzielenie ustnej lub pisemnej nagany przez dyrektora szkoły ( jeśli wyżej 

wymienione działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów 

wychowawczych), 

-gdy sprawa jest poważna niezwłoczne powiadomienie policji. 

5. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców jest zapoznanie wychowanków         

z procedurą antydyskryminacyjną obowiązującą w placówce. 

6. Za propagowanie wewnętrznej procedury antydyskryminacyjnej 

odpowiedzialni są pracownicy szkoły. 

 

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 12.06.2019 r. 


