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B i u r o  d s .  D z i e c i  i  E d u k a c j i  

 
Plan działa� na rzecz równego traktowania 

Przedszkola i szkoły w gminie Laholm s� zobowi�zane prawem do opracowania 
planu działa� na rzecz równego traktowania. Obowi�zek ten wynika z „Ustawy o 
zakazie dyskryminacji i innego poni�aj�cego traktowania dzieci i uczniów”. Plan 
działa� na rzecz równego traktowania ma na celu propagowanie równych praw 
dzieci i uczniów bez wzgl�du na płe�, orientacj� seksualn�, niepełnosprawno��, 
przynale�no�� etniczn�, religi� lub inne spojrzenie na kwestie wiary, a tak�e 
zapobieganie i uniemo�liwianie szykanowania i innego poni�aj�cego traktowania. 
Plan taki powinien prezentowa� planowane działania. Co roku nale�y analizowa� 
realizacj� planu i przeprowadza� jego przegl�d.  
 
Poni�ej zamieszczono zestawienie, które w ogólnym zarysie przedstawia sposób 
prowadzenia prac zwi�zanym z planem działa� na rzecz równego traktowania w 
gminie Laholm.  
 

• Dzieci i uczniowie powinni uczestniczy� w pracach zwi�zanych z planem 
działa� na rzecz równego traktowania. W prace te nale�y równie� 
zaanga�owa� rodziców. 

• Plan nale�y opracowa� na podstawie analizy istniej�cych potrzeb i 
niezb�dnych działa�, które dotycz� konkretnego przedszkola/szkoły. 

• Z planu działa� na rzecz równego traktowania powinno jasno wynika�, �e 
obejmuje on wszystkie formy poni�aj�cego traktowania. 

• Plan powinien by� szczegółowy, konkretny i powinien zawiera� jasno 
okre�lone procedury dotycz�ce działa�, jakie nale�y podejmowa� w 
ró�nego typu sytuacjach oraz powinien okre�la�, w jaki sposób nale�y 
sprawdza� realizacj� tych działa�. Plan powinien równie� zawiera� jasne 
okre�lone procedury dotycz�ce sposobu dokumentowania ewentualnych 
przypadków poni�aj�cego traktowania.  

• Z planu powinno jasno wynika�, jak wygl�da podział zakresu 
odpowiedzialno�ci pomi�dzy dyrektora i pozostały personel. 

• Plan nale�y wdro�y� jako element codziennej działalno�ci, tak aby był on 
�ywym dokumentem, który jest dobrze znany dzieciom, uczniom, 
personelowi i rodzicom. 

• W planie nale�y jasno okre�li�, w jaki sposób ma wygl�da� jego coroczna 
ocena i kontrola realizacji. 

 
Je�eli chodzi o nadzór nad przestrzeganiem prawa, to obowi�zek ten nale�y do 
Rzecznika Praw Dziecka i Ucznia, Rzecznika ds. Równouprawnienia, Rzecznika 
ds. Zapobiegania Dyskryminacji Etnicznej, Rzecznika ds. Zapobiegania 
Dyskryminacji ze Wzgl�du na Orientacj� Seksualn� oraz Rzecznika 
Niepełnosprawnych. Maj� oni równie� prawo do wyst�powania w imieniu 
konkretnego dziecka lub ucznia w sprawach o odszkodowanie. 
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