
                 
 
         PROCEDURY  POSTĘPOWANIA   OBOWIĄZUJĄCE   NAUCZYCIELI    
              W   SYTUACJI   AGRESYWNEGO  ZACHOWANIA   UCZNIA 
 
 

1.  Incydent-agresywne  zachowanie  ucznia  na  terenie  szkoły. 
2. Natychmiastowa  interwencja  ze  strony  osoby  dorosłej,  jeśli  jest  świadkiem  

takiego  zdarzenia. Podanie  komunikatu w  formie  instrukcji np. uspokój  się,  
przestań  kopać,  usiądź . 

             Jeśli  osoba dowiaduje  się o tym fakcie (np.  nauczyciel, rodzic, inni   
            uczniowie) zawsze  powiadamia  niezwłocznie  wychowawcę  klasy.              

3. Wychowawca  klasy  przeprowadza  rozmowę  z  uczniem,  który  uczestniczył  w  
sytuacji: 
- bada sytuację, 
- omawia  sytuację, 
- przypomina  zasady i normy  zachowania  obowiązujące w  szkole. 
 Wychowawca   klasy  również  porusza  temat  zachowania  uczniów  w szkole  
na  godzinie  wychowawczej.   

4. Jeżeli  sytuacja  powtarza  się,  to  włącza  się  pedagog  szkolny  i  psycholog: 
- rozmowa  z  uczniem, 
- wyjaśnienie  sytuacji, 
- omówienie. 
 Zawierany  jest  kontrakt  z  uczniem  (w  obecności  wychowawcy  klasy) 
dotyczy  poprawy  zachowania (na okres  2 tygodni) oraz  zapowiedzenie  dalszych  
konsekwencji w  sytuacji  braku  poprawy. O  całym  tym  zdarzeniu informowany  
jest  przez  wychowawcę-  dyrektor  szkoły. 

5. Jeżeli  zachowanie  nadal  nie  ulega  poprawie  (przez  okres  dwóch  tygodni),  do  
szkoły  zostają  wezwani  rodzice ucznia. Pedagog  i  wychowawca  klasy  
przeprowadzają  rozmowę z  rodzicami: 
- wywiad  i  poszukiwanie  przyczyn  agresywnego  zachowania ucznia, 
- wypracowanie  metod  poprawy zachowania, 
- poinformowanie  o  dalszych  konsekwencjach  dla  ucznia (w  przypadku  braku       
   poprawy), 
- zawarcie  kontraktu  na  2  tygodnie  pracy  nad  problemem. 

6. Po  dwóch  tygodniach  rodzice  ucznia  stawiają  się  ponownie  w szkole  w celu 
podsumowania  efektów  pracy. 
6a. Jeżeli  jest  poprawa  w  zachowaniu  ucznia, umawiamy  się  z  rodzicami  na  
podsumowujące  spotkanie  po  kolejnych  4  tygodniach. 
 
6b. Jeżeli  nadal  nie  ma  poprawy  w  zachowaniu  ucznia,  to  organizujemy  
spotkanie  w  składzie:  dyrektor, wychowawca  klasy,  pedagog,  psycholog,  rodzice  
ucznia,  uczeń. Przedstawiamy  sytuację,  dyrektor  podejmuje  decyzję  o  dalszych  
konsekwencjach  przewidzianych w  statucie  (upomnienie pisemne, nagana  pisemna, 
skierowanie wniosku  do  Sądu  Rodzinnego,  wniosek  o przeniesienie  ucznia  do  
innej  szkoły).          
 
 
 

 



Załącznik nr 1 
Kodeks przeciw przemocy 

 
W naszej szkole szanujemy siebie wzajemnie, więc:  

 
1. Nie bijemy, nie kopiemy, nie popychamy, nie używamy żadnej innej siły fizycznej 

wobec drugiego; 
2. Nie krzywdzimy innych gestem, słowem, miną; 
3. Nie odsuwamy nikogo od siebie, od nauki, pracy i zabawy; 
4. Nie nastawiamy nikogo przeciw drugiemu; 
5. Nie niszczymy cudzej i wspólnej własności 
6. Staramy się pomóc uczniom, którym ktoś robi krzywdę; 
7. Informujemy dorosłych o przypadkach agresji i przemocy; 
8. Rozwiązujemy problemy nie przez kłótnie, a spokojnymi rozmowami; 
9. Jesteśmy dla siebie mili i koleżeńscy; 
10. Pomagamy sobie w kłopotach i nauce.  

 
 

 
Załącznik nr 2 

Pula konsekwencji 

- upomnienie przez wychowawcę, 

-przygotowanie gazetki o przemocy, 

- uwaga w dzienniczku ucznia (lub w ,,Zeszycie uwag”, 

- upomnienie przez wychowawcę w obecności rodziców, 

- odebranie przyjemności, przywilejów (dyskoteka, wycieczka, zawody, mecze, 

imprezy szkolne, klasowe), 

- odsunięcie od funkcji pełnionych w klasie, szkole 

- udzielenie nagany na apelu, 

- obniżenie stopnia z zachowania, 

- upomnienie w obecności rodziców, dyrektora szkoły, psychologa szkolnego i 

wychowawcy, 

- przeniesienie na określony czas do innej klasy,  

-naprawienie szkody, 

- odkupienie zniszczonych rzeczy.  

 

 

 



Załącznik nr 3  

Naruszanie zasad współżycia społecznego 
 

- Agresja słowna i fizyczna 

- Systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego 

            - Używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia 

            - Uprawianie nierządu 

            - Włóczęgostwo 

            - Udział w grupach przestępczych. 
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