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Jak złożyć skargę: 
Dowolna osoba, organizacja lub instytucja 
publiczna może przesłać pisemną skargę pocztą lub 
faksem na adres: 

 Julie Hall-Panameño, Dyrektor 
Biuro ds. Zgodności oświatowych 

Los Angeles Unified School District 
(Ujednolicony Okręg Szkolny) 

333 South Beaudry Avenue - 20th Floor 
Los Angeles, CA 90017 

Fax: (213) 241-3312 

 

Osoby niepełnosprawne lub osoby, które nie są w 
stanie przygotować pisemnej skargi mogą uzyskać 
pomoc administratora ośrodka lub wyznaczonego 
pracownika, bądź dzwoniąc do Biura ds. Zgodności 
oświatowych pod numer (213) 241-7682. 

Okręg zapewnia poufność w maksymalnym 
możliwym zakresie.  Okręg zakazuje działań 
odwetowych wobec osób, które złożyły skargę lub 
uczestniczą w procesie dochodzenia. 

Zgodnie z §262.3 Kodeksu oświaty, osoby 
wnoszące skargę są powiadamiane, że 
zadośćuczynienie cywilnoprawne może również być 
dostępne w ramach przepisów prawa federalnego 
dotyczącego dyskryminacji, prześladowania, 
zastraszania i/lub znęcania się. 

Kopie zasad UCP oraz procedur zgodnościowych 
Okręgu powinny być udostępnione bezpłatnie. 

W przypadku pytań dotyczących UCP, należy 
skontaktować się z Dr Josephem Green, 
Koordynatorem UCP pod numerem (213) 241-7682. 

Dochodzenie w sprawie 
skargi i odpowiedź: 

Każda skarga zostanie zbadana przez właściwy 
urząd Okręgu, jednostkę, dywizję, oddział lub 

lokalny Okręg.  Dochodzenie i odpowiedź 
Okręgu: 
1. Daje możliwość osobie wnoszącej skargę oraz 

członkowi personelu Okręgu na przedstawienie 
informacji istotnych dla wniesionej skargi. 

2. Umożliwia uzyskanie stosownych informacji od 
innych osób lub świadków, którzy mogą 
dostarczyć dowody lub informacje 

3. Rewiduje związane ze sprawą dokumenty. 
4. Przygotowuje pisemne „Sprawozdanie 

zawierające wnioski” w języku angielskim lub 
języku ojczystym osoby wnoszącej skargę, 
które zawiera wnioski z dochodzenia i decyzje 
Okręgu, w tym dotyczące działań naprawczych 
i proponowanego zadośćuczynienia, jeśli 
dotyczy. 

5. Kończy postępowanie w terminie 60 dni od 
daty otrzymania pisemnej skargi, chyba że 
osoba wnosząca skargę zgodzi się na piśmie na 
przedłużeniu czasu trwania dochodzenia.  

6. Powiadamia osobę lub organizację odnośnie 
procedur odwoławczych. 

Jak wnieść odwołanie: 
Osoby lub organizacje, które nie zgadzają się z 
wnioskami dochodzenia i decyzją podjętą przez 
Okręg lub decyzjami lokalnego ośrodka związane z 
tytułem VI lub tytułem IX, mają 15 dni od daty 
otrzymania „Sprawozdania zawierającego wnioski” 
na złożenie odwołania.  

Odwołanie musi być sporządzone na piśmie i 
zawierać kopię oryginalnej skargi, jak również 
kopię decyzji Okręgu. Odwołanie należy przesłać na 
adres: 

California Department of Education 
1430 N Street 

Sacramento, CA 95814 

60-dniowy okres trwania dochodzenia i czasu na 
odpowiedź Okręgu rozpocznie się w dniu 

otrzymania pisemnej skargi.  
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Dlaczego ta broszura? 
Głównym zobowiązaniem Los Angeles Unified School 
District jest zapewnienie zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa stanowego i federalnego, i rozpoczęcie 
dochodzenia w przypadku wniesienia skargi zawierającej 
zarzuty dotyczące nieprzestrzegania tych przepisów prawa, w 
tym zarzuty dotyczące dyskryminacji, prześladowania, 
zastraszania, i/lub znęcania się, nieuprawnionego pobierania 
opłat od uczniów za zajęcia edukacyjne, nieprzestrzegania 
wymaganej ilości minut wychowania fizycznego dla 
określonej klasy; nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
kształcenia uczniów z rodzin zastępczych oraz uczniów 
bezdomnych; oferowania kursów, które nie mają treści 
edukacyjnych i wcześniej ukończone lub ocenione kursy 
wystarczające do spełnienia wymagań/warunków kształcenia 
pomaturalnego i otrzymania dyplomu, z wyjątkiem 
określonych sytuacji; brak stworzenia odpowiednich 
warunków dla karmiących uczennic; oraz niestosowania się 
do wymagań prawnych dotyczących Lokalnego planu 
kontroli odpowiedzialności (LCAP).  Okręg będzie starał się 
rozwiązać te skargi zgodnie z procedurami określonymi w 
§4600-§4687 Kodeksu stanu Kalifornia oraz zasadami i 
procedurami Okręgu, w tym odnośnie domniemanego odwetu 
za udział w procesie UCP i/lub odwołania od decyzji Okręgu 
dotyczących takich skarg.  
. 

Kategorie objęte ochroną, 
podlegające UCP: 

Zarzuty dotyczące dyskryminacji, prześladowania, 
zastraszania i/lub znęcania się nad uczniami na podstawie 
kategorii/charakterystyk objętych ochroną, określone w 
§422.55 Kodeksu karnego i §220 Kodeksu oświaty, obejmują 
rzeczywistą lub postrzeganą płeć, orientację seksualną, 
tożsamość płciową, przejaw tożsamości płciowej, rasę lub 
pochodzenie etniczne, identyfikację dotyczącą grupy 
etnicznej, pochodzenie, narodowość, pochodzenie narodowe, 
wyznanie, kolor skóry, niepełnosprawność umysłową lub 
fizyczną, wiek, lub na podstawie związku danej osoby z 
osobą lub grupą należącą do jednej lub więcej z tych 
faktycznych lub postrzeganych kategorii, w odniesieniu do 
dowolnego programu lub zajęć, które prowadzi lub do 
których wnosi znaczący wkład.  

Skargi dotyczące dyskryminacji, prześladowania, zastraszania 
i/lub znęcania się muszą być złożone w ciągu sześciu 
miesięcy od daty wystąpienia domniemanego incydentu lub 
daty, kiedy po raz pierwszy uzyskano wiedzę na temat 
wystąpienia domniemanego incydentu. 

Programy w ramach UCP: 
 

1. Dyskryminacja, prześladowanie, zastraszanie i/lub 
znęcanie się 
a. Pracownik w odniesieniu do ucznia, uczeń w 

odniesieniu do ucznia, osoba trzecia w 
odniesieniu do ucznia 

b. Mogą to być zarzuty dotyczące braku 
stworzenia odpowiednich warunków dla 
karmiących uczennic 

2. Programy, które korzystają ze środków 
kategorycznych 
a. Kształcenie dorosłych 
b. Pozaszkolne kształcenie i bezpieczeństwo 
c. Rolnicze kształcenie zawodowe 
d. Ocena programów ośrodków edukacyjnych dla 

Indian amerykańskich i wczesnego kształcenia 
dzieci 

e. Kształcenie dwujęzyczne 
f. Programy wzajemnej pomocy i weryfikacji dla 

nauczycieli stanu Kalifornia 
g. Kształcenie zawodowe techniczne i techniczne 

oraz szkolenie zawodowe techniczne i 
zawodowe 

h. Opieka nad dzieckiem i rozwój dziecka 
i. Żywienie dziecka 
j. Programy pomocowe ujednolicone pod 

względem kategorii 
k. Pomoc w zakresie oddziaływania 

ekonomicznego 
l. Ustawa – Każdy uczeń odnosi sukcesy [Every 

Student Succeeds] 
m. Pomoc dla młodzieży przysposobionej i 

bezdomnej 
n. Kształcenie emigrantów 
o. Programy wynikające z Ustawy – Równe 

szanse dla wszystkich dzieci [No Child Left 
Behind Act] z roku 2001 uwzględniające, 
między innymi, doskonalenie osiągnięć 
naukowych, kształcenie wyrównawcze, 
ograniczoną biegłość w zakresie języka 
angielskiego oraz kształcenie emigrantów 

p. Regionalne ośrodki i programy zawodowe 
q. Plany bezpieczeństwa w szkołach 
r. Kształcenie specjalne 
s. Państwowe przedszkole 

t. Edukacja w zakresie korzystania z tytoniu 
 

3. Nieuprawnione pobieranie opłat od uczniów, 
zgodnie z §49011 Kodeksu oświaty oraz §5 
artykułu IX Konstytucji stanu Kalifornia 
dotyczących zajęć edukacyjnych 
a. Uczniowie Okręgu nie są zobowiązani do 

uiszczenia opłat za udział w zajęciach 
edukacyjnych. 

b. Wyposażenie, materiały i sprzęt niezbędny do 
udziału w zajęciach edukacyjnych powinny być 
udostępnione uczniom nieodpłatnie. 

Uczeń nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za 
udział w zajęciach edukacyjnych, chyba że opłata taka 
jest wyraźnie dopuszczona przez przepisy prawa i nie 
narusza §49011 Kodeksu oświaty. Skarga dotycząca 
opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych powinna 
zostać złożona nie później niż jeden rok od dnia, w 
którym nastąpiło domniemane naruszenie.  W 
przypadku, gdy skarga stanowi dowód lub informację 
prowadzącą do uzyskania dowodu potwierdzającego 
zarzut braku zgodności z przepisami, można ją złożyć 
anonimowo.  Okręg podejmie w dobrej wierze 
odpowiednie starania w celu zidentyfikowania i 
zapewnienia pełnego zwrotu kosztów wszystkim 
uczniom, rodzicom/opiekunom, którzy wnieśli opłatę 
za udział w zajęciach edukacyjnych w ciągu jednego 
roku przed złożeniem skargi. 
4. Studium Wychowania Fizycznego w ramach zajęć 

szkoły podstawowej 

5. Niespełnienie wymogów prawnych dotyczących 
powstania, adaptacji oraz corocznej aktualizacji 
LCAP, które obejmują identyfikację corocznych 
celów, działań ukierunkowanych na realizację 
celów oraz mierzenie postępów podgrup uczniów 
w zakresie wskaźników opartych na ośmiu 
priorytetach Stanu i zgodnie z planem wydatków 
Okręgu 

6. Zapisanie się na kursy, które nie mają treści 
edukacyjnych i wcześniej ukończone lub ocenione 
kursy wystarczające do spełnienia 
wymagań/warunków kształcenia pomaturalnego i 
otrzymania dyplomu. 
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