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szkoła jest dla dziecka ważnym miejscem, w którym zdo nie tylko wiedzę, ale

teŻ ksńałtvje kompetencje społeczne, w tym umiejętności właściwego rozwiązywania

konfliktów, ilP. W drodze mediacji.

Chcąc ułatwić Państwu realizację tego zadania, przekazuję propozycję Standardów

mediacji ľówieśniczej i szkoĺnej w szkołach i innych placówkach oświatowych, setdecznie

zachęcając do zapoznania się z nimi i wpľowadzenia zawartych tam rozwiązan

w zarządzany ch pr zez Państwa szkołach.

Dokument ten jest efektem prac interdyscyplinarnego Zespołu ds. opracowania

standardów mediacji szkoĺnej i mediacji rówieśniczej, powołanego przez Rzecznika Praw

Dziecka' W pracach Zespołu bľali udział teoľetycy i praktycy mediacji - pedagodzy,

psychologowie' mediatoľzy i pľzedstawiciele zawodów prawniczych. Celem tych działań było

opľacowanie jednolitych zasad wpľowadzania oÍaz pľowadzenia mediacji ľówieśniczej

i szkolnej w jednostkach systemu oŚwiaty, by zapewnić pełniejszą ochľonę praw dziecka oruz

zagw ar antować wysokiej j ako ści pľo cedurę medi acyj ną.

Mediacja, jako konstruktywna metoda rozwiązywania sporów, wzbogaca stosowane

metody wychowawcze oraz stymuluje kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów.

Pozwala okľeślić kwestie sporne' pokonać baľiery komunikacyjne, opracować propozycje

r ozwiązan i zawr zeć, porozumi eni e satysfakcj onuj ące obie strony spoľu.

Siłą mediacji jest rozmowa skonfliktowanych stron o tym co dzieli, a następnie

wspólne poszukiwanie rozvĺiązania oraz przyjęcie odpowiedzialności Za wpracowane
poľozumienie, w tym jego ľealizację. Mediacja sprzyja budowaniu relacji pomiędzy uczniami,

ich ľodzicami, nauczycielami, innymi pracownikami placówek. Kľeuje pozýylvny
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wewnętrzny i zewnętrzny wizetunek szkoły. Mediacja może stać się metodą przeciwdziałania

przemocy ľówieśniczej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministľa Edukacji Narodowej z dnia

30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznej

i pedagogicznej w pllbĺicznych przedszkolach, szkołach i placóu,kach (Dz.U. z 2073 ľ'

poz. 532) oÍaz rozporządzeniem Ministľa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 t.

w sprawie ząsąd organizacji i udzielanią pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych pľzedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z2017 r.poz. l59l), mediacja

stanowi waŻne i skutęczne narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy

zuczniamĹ Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakonczyc spóľ, bez potrzeby

sięgania do innych prawnych środków interwencji,w szczegőlności drogi sądowej.

Mediacja ma szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana i akceptowana pÍZeZ

społeczność szkoły. Standardy mają na celu propagowanie idei spľawiedliwości naprawczej

oraz mogą stanowić pomoc w nauce rczwiązywania sporów. Przyb|iżają dzieciom oraz całej

społeczności szkolnej tematykę instytucji mediacji, wskazują na ľolę, jaką pełni mediacja

w rozwiązYwaniu konfliktów, w szczególnoŚci nieporozumień rówieśniczych. Standardy

zawierają także wskazówki, jak wykorzystać instýucję mediacji w śľodowisku szkolnym.

Rzecznik Pľaw Dziecka rekomenduje wprowadzenie mediacji do szkół i innych

placówek oświatowych zgodnie Z zaproponowanymi Standardami. WyraŻa takŻe nadzieję,

Że dzięki temu dokumentowi nauczyciele i pedagodzy, pracujący na co dzień z dziećmi

i dostrzegający potrzebę działań służących kształtowaniu umiejętności społecznych, w tym

rozwiązywania konfliktów, uzyskają pľaktyczne wsparcie w swoich działaniach.

Wobec powyzszego, działając na podstawie aľt. 10a i art. 1 1 ustawy z đnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecką (Dz.U. z 2017 r. poz. 922), zwracam się do Państwa

o zapoznanie się z dokumentem i wykorzystywanie go w ramach ľealizowanych zadan

wychowawczych szkoły.
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