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Odpowiadając na interpelację w sprawie wykonania procedur w związku z sytuacją
przemocową w szkole, uprzejmie informuję, co następuje:

Wszystkie szkoły, w tym szkoła, w której wystąpił przytoczony przez pana Radnego
incydent,  zobowiązane  są  do  przestrzegania  przepisów  rozporządzenia  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 2020 r. poz. 1604). Dyrekcja
przedmiotowej  szkoły  zrealizowała  przyjęte  w  jednostce  procedury  antyprzemocowe,
informacyjne  wobec  prawnych  opiekunów  i  stosownych  instytucji,  wsparcia
psychologicznego wobec ofiary oraz zapobiegawcze na przyszłość. 

Zgodnie z procedurami dyrektor, pedagog i wychowawca odbyli rozmowy z prawnymi
opiekunami  dzieci.  Specjaliści  zatrudnieni  w  placówce  oraz  specjaliści  z  Poradni
Psychologiczno  –  Pedagogicznej  w  Kaliszu  udzielili  wsparcia  psychologicznego  wobec
wszystkich  dzieci.  W  trosce  jednak  o  dobro  dzieci  i  rodziców  oraz  szkoły  ujawnienie
szczegółów działań związanych z zaistniałą sprawą jest niemożliwe ze względu na charakter
sprawy,  a  funkcjonowanie  szkoły  w  małej  społeczności  lokalnej  może  narazić  dzieci  na
ujawnienie ich tożsamości.

Nadmieniam,  że  w  związku  z  zaistniałą  sprawą  odbyła  się  kontrola  doraźna
Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu.

 Z informacji  uzyskanych z placówki,  przed Sądem Rejonowym w Kaliszu toczy się
w tym  zakresie  postępowanie  o  demoralizacje,  sprawa jest  w  toku.  Zapytania  dotyczące
kwalifikacji prawnej i innych szczegółów sprawy należy kierować do Sądu.

                                                                                          



Kalisz, dn. 25 stycznia 2022 r.
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Interpelacja w sprawie wykonania procedur w związku z sytuacja przemocową w szkole.

W związku z powziętą informacją z artykułu „Brutalny gwałt 12-latka na 11-latce” redakcji Życia
Kalisza z dnia 18 stycznia 2022 r., w sprawie wystąpienia sytuacji przemocy seksualnej wobec
jednej z uczennic, w trakcie trwania zajęć szkolnych, proszę o informację jakie procedury: 

1. antyprzemocowe, 
2. informacyjne wobec prawnych opiekunów i stosownych instytucji, 
3. wsparcia psychologicznego wobec ofiary, 
4. zapobiegawczych na przyszłość, 

zrealizowała dyrekcja szkoły. 

Proszę o dokładną datę, miejsce i kwalifikację prawną oraz faktyczną zdarzenia. 

Proszę o wykaz wszystkich procedur  własnych szkoły, oraz tych nałożonych na szkołę przez
organy uprawnione, mające zapobiegać sytuacjom przemocowym w trakcie zajęć szkolnych i na
terenie szkoły oraz nakazujących postepowanie w przypadku wystąpienia sytuacji przemocowej.

Proszę  o  dokładny  harmonogram wykonywania  wszystkich  czynności  przez  dyrekcję  szkoły,
wykonującą wszystkie procedury, ze wskazaniem konkretnych dat i dokumentów.

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


