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§ 1. 

Sytuacje konfliktowe w szkole mogą być rozwiązywane drogą mediacji. 

 

§ 2. 

1. Mediacja to dialog między dwoma osobami będącymi w konflikcie, prowadzony w obecności 

bezstronnego mediatora, na udział którego strony ówcześnie wyraziły zgodę. Jego rezultatem 

jest przygotowanie ugody, czyli pisemnej umowy, w której zawarte są wypracowane 

postanowienia. 

2. Mediatorem jest przeszkolony w zakresie mediacji nauczyciel. 

 

§ 3. 

1. Mediacja odbywa się na następujących zasadach: 

a) Dobrowolności – strony same decydują o przystąpieniu do mediacji i w każdej chwili mogą z 

niej zrezygnować bez żadnych konsekwencji. 

b) Akceptowalności – strony wyrażają zgodę na mediatora i na mediację 

c) Neutralności– mediator nie ocenia, nie podaje gotowych rozwiązań, tylko pomaga rozwiązać 

problem. 

d) Poufności – przebieg mediacji jest objęty tajemnicą. Mediator nie może być świadkiem co do 

faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony 

zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. 

e) Bezstronności – każda z osób biorących udział w spotkaniach jest traktowana w taki sam 

sposób. Nie ma lepszych i gorszych. Mediator nie ocenia stron, ani nie przyznaje im racji. 

2. Rodzaje konfliktów rozwiązywane przez mediatora: 

 Uczeń – uczeń, 

 Uczeń – grupa uczniów, 

 Grupa uczniów – grupa uczniów, 

 Uczeń – nauczyciel, 

 Nauczyciel – rodzic, 

 Nauczyciel – nauczyciel. 

 

§ 5. 

3. Etapy mediacji: 

a) Monolog mediatora. 

b) Przedstawienie konfliktu przez strony. 

c) Wypracowanie listy problemów do rozwiązania. 

d) Omówienie potrzeb i interesów stron (w zakresie każdego z wyodrębnionych  we 

wcześniejszym etapie tematów). 

e) Poszukiwanie i wybór rozwiązań. 

f) Praca nad porozumieniem mediacyjnym. 

g) Podpisanie ugody mediacyjnej. 

 

 

§ 6.  

1. Rola mediatora: 
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1) Jest to osoba neutralna, która ma pomóc w osiągnięciu porozumienia pomiędzy   będącymi w 

konflikcie. 

2) Czuwa nad dobrym, pozytywnym przebiegiem  rozmów pomiędzy stronami konfliktu. 

3) Musi umieć słuchać, unikać krytyki i osądzania, starać się spojrzeć na problem z punktu 

widzenia ofiary lub sprawcy, pytania zadawać w odpowiednim czasie i formie. 

4) Nie rozstrzyga sprawy za strony. 

5) Może przerwać spotkanie, jeśli  nie widzi już sensu kontynuowania go, ponieważ jedna ze 

stron nie jest wystarczająco otwarta lub nie stosuje się do ustalonych reguł. 

6) Zachowuje przebieg procesu mediacji dla siebie. 

 

§ 7. 

1. Mediacja odbywać się będzie wyłącznie na terenie szkoły, w odpowiednio  przygotowanym 

gabinecie. 

 

Regulamin wchodzi w życie od 31.08.2020 r. 

 

 


