Rada Rodziców
Szkoła podstawowa nr 22
ul. Karpnicka 2
54 – 061 Wrocław
Osoba do kontaktu:
Karolina Serafin
Przewodnicząca RR
Tel: 790 527 027
Mail: radarodzicow@tenlink.pl

Wrocław, 19.02.2019 r.

Sz. P.
Jarosław Wojna
Dyrektor szkoły podstawowej nr 22,
ul. Karpnicka 2, 54 – 061 Wrocław
do wiadomości:
Urząd Miejski Wrocławia
Departament Edukacji
Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych
ul. G. Zapolskiej 4
50 – 032 Wrocław
wpp@um.wroc.pl

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50 - 153 Wrocław
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Dot. zagadnienia dot. bieżącej pracy szkoły.

Podczas ostatniego zebrania Rady Rodziców, oraz z uwag na zgłaszane przypadki agresji
słownej i fizycznej wśród uczniów, przedstawiciele poszczególnych klas poruszyli zagadnienia dot.
bieżącej pracy szkoły, na temat których Rada Rodziców pragnęłaby uzyskać więcej informacji. W
związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy nauczyciele naszej Szkoły zostali przeszkoleni na temat przemocy w grupie rówieśniczej?
2. Czy nauczyciele są przeszkoleni w zakresie reagowania na przemoc słowną?
3. Czy nauczyciele wiedzą do kogo zgłaszać takie sytuacje?
4. Jakie konsekwencje są stosowane wobec dzieci stosującą przemoc, w tym także słowną?
5. Jakie działania są podejmowane w stosunku do ofiar przemocy?
6. Czy dzieci, ofiary agresji, dostają wsparcie? Jeśli tak, to jakie?

7. Jakie działania podejmuje szkoła w przypadku wielokrotnych zgłoszeń, dotyczących jednego
dziecka?
8. Czy szkoła przy braku reakcji ze strony rodziców może podejmować jakieś działania?
9. Jakie konsekwencje są wyciągane wobec rodziców, którzy nie współpracują ze szkołą?
10. Ile przypadków dręczenia dzieci zarejestrowano w szkole?
11. Jakie działania podjęto wobec ofiar oraz agresorów zespołów klasowych?
12. Czy Szkoła może podjąć działania ( np. akcja ogólnoszkolna) uwrażliwiające na potrzebę
reagowania, gdy widzisz, że ktoś jest krzywdzony?
13. Jak my, jako rodzice możemy wspierać działania szkoły w ramach projektów
przeciwdziałających przemocy?
14. Co Pan Dyrektor sądzi o potrzebie stworzenia anonimowej skrzynki, do której dzieci i rodzice
mogliby wrzucać/przesyłać informacje o przypadkach przemocy? Kto raportowałby ilość oraz
rodzaj zgłoszeń, jak procedowane byłyby zgłoszenia?

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Rodziców
Karolina Serafin

