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Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie
PROCEDURY DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY

Procedury rozwiązywania sporów
1. W przypadku zaistnienia sporu lub sytuacji konfliktowych pomiędzy organami szkoły
rozstrzyga jednoosobowo Dyrektor szkoły bądź powołana przez niego komisja złożona z
przedstawicieli tych stron.
2. W razie zaistnienia sporu między Dyrektorem szkoły a Samorządem Uczniowskim, w
rozwiązywaniu konfliktu na wniosek Samorządu może uczestniczyć Rada Rodziców lub
opiekun Samorządu jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
3. Wszystkie sprawy konfliktowe między organami szkoły powinny wpływać na piśmie do
Dyrektora szkoły, który jest zobowiązany stworzyć warunki do ich rozstrzygnięcia w
terminie 14 dni.
4. W przypadku zaistnienia problemów złożonych Dyrektor szkoły jest obowiązany zasięgać
opinii odpowiednich zespołów, komisji tudzież organu prowadzącego szkołę lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
5. Spory i sytuacje konfliktowe należy rozstrzygać mając na uwadze harmonizowanie
sprzecznych interesów.
6. Rada Pedagogiczna na podstawie swojej uchwały może wystąpić z wnioskiem do organu
prowadzącego szkołę o odwołanie Dyrektora szkoły.
7. W sytuacji określonej w punkcie 6 organ prowadzący szkołę jest zobowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady
Pedagogicznej w przedmiotowej sprawie.
8. Rada Pedagogiczna na podstawie swojej uchwały może wystąpić z pisemnym wnioskiem
do Dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z pełnionej funkcji kierowniczej w szkole.
9. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w punkcie 8 Dyrektor jest zobowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady
Pedagogicznej. O wyniku postępowania i swojej decyzji uzgodnionej z organem
prowadzącym Dyrektor powinien poinformować Radę Pedagogiczną w ciągu 30 dni od
daty wpłynięcia wniosku.
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10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał wszystkich organów szkoły niezgodnych
z przepisami prawa.
11. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z
przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.
12. Wszystkie sprawy sporne, które nie zostały ujęte rozstrzyga jednoosobowo Dyrektor
szkoły z możliwością powoływania różnych zespołów konsultacyjnych w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy prawne.
Zasady rozwiązywania sporów
1. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami, uczniami, pracownikami
niepedagogicznymi rozstrzyga Dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do
organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.
2. Sytuacje konfliktowe uczeń - uczeń:
- w sytuacji konfliktu między uczniami z różnych klas w ciągu 3 dni sytuację
rozpoznają wychowawcy tych klas, w miarę potrzeby z udziałem pedagoga, a rolę
mediatora spełnia wicedyrektor lub Dyrektor szkoły,
- w sytuacji konfliktu między uczniami z tej samej klasy, sytuację rozpoznaje
wychowawca klasy i w ciągu 3 dni rozstrzyga spór,
- w sytuacji, gdy konflikt ciągle trwa, uczeń lub wychowawca występują z prośbą o
wsparcie pedagoga szkolnego, który po rozpoznaniu sprawy rozstrzyga spór w ciągu
7 dni.
3. Sytuacje konfliktowe nauczyciel - uczeń:
- w przypadku konfliktu między nauczycielem a uczniem rolę mediatora przyjmuje
Dyrektor szkoły,
- ucznia może reprezentować wychowawca klasy, pedagog szkolny lub
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
- mediator po wysłuchaniu stron i przeprowadzeniu rozpoznania, w ciągu 7 dni
ogłasza swoją decyzję.
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4. Sytuacje konfliktowe rodzic - nauczyciel:
- w przypadki konfliktu między rodzicem a nauczycielem rolę mediatora przyjmuje
Dyrektor szkoły,
- wniosek składa osoba zainteresowana w formie pisemnej do dyrekcji w terminie 7
dni,
- Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni, a o wynikach informuje
zainteresowane strony,
- skargi anonimowe (listy, telefony, e-maile) nie będą rozpatrywane,
- w przypadku nierozstrzygnięcia sporu, Dyrektor szkoły może wystąpić do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
5. Sytuacje konfliktowe nauczyciel - nauczyciel:
- nauczyciel zgłasza swoje zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora szkoły, który
w ciągu 14 dni rozstrzyga spór,
- w przypadku sytuacji szczególnie trudnej, Dyrektor może powołać komisję
mediacyjną spośród członków Rady Pedagogicznej,
- skład komisji wskazuje proporcjonalnie każda ze stron.
6. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem szkoły (nie
nauczycielem) mogą być rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela związków
zawodowych i Dyrektora szkoły.
7. Sytuacje konfliktowe między pracownikiem szkoły a uczniem są rozwiązywane z
udziałem: wychowawcy klasy, zainteresowanych rodziców, pedagoga, wicedyrektora i
Dyrektora szkoły.
8. Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane mogą
być z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i Dyrektora szkoły.
9. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i Dyrektorem szkoły rozwiązywane mogą
być z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i przedstawicieli Rady
Pedagogicznej.
10. Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem szkoły a pracownikiem niepedagogicznym
rozwiązywane mogą być z udziałem przedstawiciela związków zawodowych,
przedstawiciela pracowników administracji i obsługi.

