
 
 
 
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 
 

Wobec uczniów sprawiających trudności 
wychowawcze ze szczególnym uwzględnieniem 

przejawów agresji i przemocy występujących  
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Świdnicy 
 
 
 
 
 
 
 

Cele procedur: 

 
1. Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły  

w sytuacjach trudnych. 

2. Zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań 

profilaktycznych. 

3. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wobec uczniów szkoły 
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Działania podejmowane w sytuacjach wystąpienia zachowań agresywnych 

i przemocowych muszą mieć charakter kompleksowy. Ich celem jest zmiana zachowań 

sprawców i ofiar agresji. Skuteczność podejmowanych interwencji zależy od tego, czy 

nauczyciele i rodzice konsekwentnie realizują jednolity system oddziaływań wychowawczych 

wobec dziecka i sposób reagowania na agresję. 

System reagowania powinien uwzględniać następujące założenia: 

- należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc – brak reakcji 

uczniowie odbierają jako przyzwolenie na tego typu zachowania, 

- doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji, 

- ważne jest wykazywanie troski o ucznia (dotyczy to zarówno ofiary jak i sprawcy). 

Nie należy potępiać ucznia, ale wskazywać na zachowania aprobowane społecznie, wyrażać 

brak zgody na stosowanie agresji i przemocy, 

- każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać, 

- konieczne jest współdziałanie z innymi nauczycielami i udzielanie sobie nawzajem 

wsparcia. 

Osoba podejmująca interwencje powinna: 

● reagować stanowczo, 

● mówić prosto i jasno, podać komunikat, co uczeń ma robić w formie instrukcji: np. 

„przestań kopać”, „usiądź”, „odejdź”. 

● traktować sprawcę jak osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, 

● jeśli to konieczne to użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba np. do rozdzielenia bijących się 

uczniów, lub przytrzymać, kiedy dziecko ma napad furii, a w wyjątkowej sytuacji należy 

wezwać Policję (specjalistę ds. nieletnich, czy nawet pogotowie ratunkowe), 

● szanować ucznia (mówić o zachowaniu, nie o osobie). 

Osoba podejmująca interwencje powinna unikać: 

● agresji fizycznej, 

● agresji słownej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać ucznia, lecz jego zachowanie),  

● okazywania niepewności, 

● długich monologów i moralizowania, 

● wchodzenia w rolę sprawcy, by mu pokazać, co czuje osoba poszkodowana. 
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU 

ZACHOWANIA UCZNIA  

UTRUDNIAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI 

  

I.    Za zachowanie ucznia utrudniające prowadzenie lekcji rozumie się: wulgarne 

zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, 

komentowanie wypowiedzi innych bez udzielenia głosu, wstawanie bez powodu 

z ławki, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela. 

  

II. Procedura: 

1. Słowne upomnienia nauczyciela. 

2. Po trzykrotnym upomnieniu słownym wpis do zeszytu uwag. 

3. Jeśli uwaga nie skutkuje uczeń wypełnia kartę analizy zachowania. Uczeń  zabiera 

kartę do domu i omawia swoje zachowanie z rodzicem/ prawnym opiekunem. 

Podpisana przez ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna karta powinna zostać oddana 

do pedagoga lub wychowawcy następnego dnia.  

4. Trzykrotne wypełnienie karty skutkuje uzyskaniem cząstkowej oceny nagannej  

z zachowania oraz wezwaniem rodziców przez wychowawcę klasy. 

5. Konsekwencją uzyskania trzech cząstkowych ocen nagannych jest zwołanie Komisji  

Wychowawczej - spotkanie rodzica (prawnego opiekuna), pedagoga/psychologa  

i wychowawcy klasy w celu nakreślenia kierunku wspólnych działań 

wychowawczych wobec dziecka  

6. Zdecydowany brak poprawy w zachowaniu ucznia skutkuje obniżeniem oceny  

z zachowania oraz  powiadomieniem rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora 

szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Załącznik nr 1 

Karta analizy zachowania – zakłócanie przebiegu lekcji 

Wstęp 

Celem tego formularza jest pogłębienie Twojego zrozumienia, z jakiego powodu zakłóciłeś 

przebieg lekcji. Chcemy Ci pomóc uniknąć dalszych problemów 

Pytania 

Zatrzymaj się , zastanów nad dzisiejszym dniem, nad swoim samopoczuciem i lekcją, którą 

zakłóciłeś. 

1.       Jaką lekcję zakłóciłeś? ……………………………………………………………… 

2.       Kto prowadził lekcję?  ................................................................................................ 

3.       Opisz , co robiła lub co miała robić klasa, gdy postanowiłeś przeszkodzić  

          w zajęciach: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.       Co zrobiłeś? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5.       Jak nauczyciel próbował Cię zdyscyplinować? 

 Zwracał mi uwagę ustnie. 

 Przypominał mi, co powinienem robić. 

 Przypomniał zasady zachowania podczas lekcji. 

 Poprosił o dzienniczek ucznia. 

 Zapytał mnie, czy wiem co powinienem robić. 

 Inaczej (napisz jak?) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6.       Jaki wpływ miało to zajście na innych uczniów ? 

 Zaczęli rozmawiać. 

 Przestali uważać. 

 Przestali pracować. 

 W klasie zrobił się gwar. 

 Zaczęli zwracać mi uwagę. 

 inny (napisz jaki?) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………... 

7.       Które z tych trzech zakłóceń lekcji najbardziej przypomina zakłócenie wywołane 

przez Ciebie? 

 Wybuch gniewu 

 Znudzenie bądź chęć zwrócenia na siebie uwagi 

 Reakcja na uwagę nauczyciela  

 Inne(jakie?) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.       Jak inaczej mogłeś się zachować? 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

  

……………………………………                        

……………………………………                                ………………………………. 

podpis ucznia                                         podpis nauczyciela 

podpis rodzica/ opiekuna 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA 

 
I. Przez zachowanie agresywne rozumie się: działanie skierowane przeciwko osobom lub 

przedmiotom , wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew. 

Przez zachowania agresywne rozumie się następujące zachowania: 

· sprzeczki z popychaniem, szturchaniem 

· awantury - bardzo głośne kłótnie, 

· autoagresja: samookaleczanie się, 

· zachowanie zagrażające własnemu zdrowiu i życiu, 

· wulgarne zachowanie, 

· lekceważący i arogancki stosunek do uczniów oraz pracowników szkoły, 

· używanie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp. w celu ośmieszania lub 

poniżania innych osób, 

· zastraszanie, 

· wyzywanie, 

· dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności. 

· naruszanie godności osobistej poprzez wyrażanie ocen negatywnych o rodzicach lub 

członkach rodzin rówieśników. 

 

II. Procedura 

 

1. Nauczyciel bądź inny dorosły świadek zdarzenia reaguje na zachowanie agresywne 

    i przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, a w możliwie najszybszym czasie 

    przekazuje sprawę wychowawcy. 

2. Wychowawca: 

    - rozmawia z uczniami, (ewentualnie w obecności nauczyciela, świadka zdarzenia), 

    - bada sytuację i ustala przyczynę agresji, 

    - przypomina zasady i normy zachowania obowiązujące w szkole, 

    - wyciąga konsekwencje z niewłaściwego zachowania ucznia/uczniów. 

3. Wychowawca po ocenie sytuacji podejmuje decyzję, czy powiadamiać rodziców sprawcy  

     i ofiary. 

4. W przypadku nieobecności wychowawcy nauczyciel informuje o zdarzeniu: pedagoga lub 

    dyrekcję, którzy podejmują kroki określone w punkcie 2 i 3. 
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5. Wychowawca informuje pedagoga w sytuacjach powtarzającego się agresywnego 

      zachowania ucznia. 

6. Uczeń zostaje objęty pomocą pedagoga na terenie szkoły. 

7. Jeśli zachowanie nadal nie ulega poprawie, do szkoły wezwani zostają rodzice ucznia. 

    Pedagog i wychowawca klasy przeprowadzają rozmowę z rodzicami: 

    - ustalają przyczyny agresywnego zachowania ucznia, 

    - informują o poniesionych i dalszych konsekwencjach dla ucznia (w przypadku braku 

      poprawy), 

    - proponują ścisłą współpracę z rodzicami i określają zasady dalszego postępowania 

      celem poprawy zachowania dziecka, 

    - proponują pomoc specjalistyczną. 

8. Jeśli nadal nie ma poprawy w zachowaniu ucznia to organizujemy spotkanie: 

    wychowawca klasy + dyrekcja + rodzice ucznia/prawni opiekunowie + pedagog. 

    Wychowawca w porozumieniu z dyrekcją podejmuje działania zgodnie z zapisem 

     w statucie szkoły i informuje o nich rodziców i ucznia, proponuje pomoc specjalistyczną.      

Rodzice/prawni opiekunowie, uczeń i wychowawca mogą podpisać kontrakt, zawierający 

zasady współpracy stron. 

9. W sytuacjach często powtarzających się zachowań agresywnych, po wykorzystaniu  

      wszystkich wyżej wymienionych działań, dyrekcja w porozumieniu z pedagogiem 

     i wychowawcą powiadamia Policję (za wyjątkiem sytuacji uregulowanych prawnie)  

     w celu przeprowadzenia rozmowy z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

10. Po każdym spotkaniu z rodzicami - wychowawca i pedagog sporządzają notatkę ze 

     spotkania, którą podpisują rodzice/prawni opiekunowie. 

11. W przypadku, gdy uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły,  

       nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły zgłasza powyższy fakt dyrektorowi 

       szkoły, a gdy go nie ma udaje się do wicedyrektora szkoły, pedagoga lub wychowawcy 

       klasy. 

12. Konsekwencje w/w zachowań określonych w p. 11 regulują przepisy wyższego rzędu. 
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PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE 

ZJAWISKA AGRESJI LUB PRZEMOCY STWARZAJĄCEGO ZAGROŻENIE DLA 

ZDROWIA LUB ŻYCIA 

 

I.  Zachowaniu z przejawami przemocy – rozumie się przez to działanie agresywne  

i jednocześnie destruktywne w stosunku do innej osoby lub innych osób, w wyniku których 

inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych. 

Przez zachowania z przejawami przemocy rozumie się następujące zachowania: 

· uczestnictwo w bójkach, 

· planowanie i/lub uczestnictwo w zbiorowej przemocy, 

· tworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego oraz innych osób poprzez posiadanie 

niebezpiecznych przedmiotów (środki pirotechniczne, łańcuchy, noże, zapalniczki, kije, 

kastety itp.), używanie ognia na terenie szkoły,przynoszenie niebezpiecznych substancji, 

· używanie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp. w celu np. szantażu 

innych osób, 

· podżeganie do bójek, 

· wymuszanie. 

 

II. Procedury 

Procedury postępowania nauczycieli wobec ucznia – sprawcy czynu. 

1. Nauczyciel bądź inny dorosły świadek zdarzenia przerywa zachowanie agresywne, 

jeśli jest to możliwe izoluje ucznia zachowującego się agresywnie od grupy. W razie 

potrzeby wzywa pomoc (najbliżej znajdująca się osobę dorosłą, innego nauczyciela, 

pedagoga, pogotowie). 

2. Nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły (wicedyrektora lub dyrektora) i przekazuje 

ucznia pod opiekę osoby wyznaczonej przez dyrekcję (pedagoga, wychowawcy lub innej). 

3. Osoba, która przejmuje opiekę nad uczniem lub inna, wyznaczona przez dyrekcję, 

powiadamia rodziców /prawnych opiekunów ucznia. 

4. Dyrekcja szkoły, powiadamia policję w razie zaistnienia poważnego czynu, 

stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia lub gdy sprawca nie jest uczniem szkoły  

i jego tożsamość nie jest nikomu znana. 

5. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody zdarzenia/przestępstwa lub przedmioty 

pochodzące z przestępstwa i przekazuje je dyrektorowi szkoły, który z kolei przekazuje je 

policji. 
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Procedury postępowania nauczyciela wobec ucznia - ofiary czynu. 

1. Nauczyciel bądź inny dorosły świadek zdarzenia udziela poszkodowanemu pierwszej 

pomocy, jeśli ofiara doznała poważniejszych obrażeń. W razie potrzeby wzywa pomoc 

(najbliżej znajdującą się osobę dorosłą, innego nauczyciela, pedagoga, pogotowie). 

2. Nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły (wicedyrektora lub dyrektora) i przekazuje 

ucznia pod opiekę osoby wyznaczonej przez dyrekcję (pedagoga, wychowawcy lub innej). 

3. Osoba, która przejmuje opiekę nad uczniem lub inna, wyznaczona przez dyrekcję, 

powiadamia rodziców /prawnych opiekunów ucznia. 

4. Dyrekcja szkoły, niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, kiedy istnieje 

konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów zdarzenia/przestępstwa, ustalenie 

okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

Nauczyciel z zaistniałej sytuacji, której był świadkiem sporządza notatkę, którą przekazuje 

dyrekcji szkoły. 

Wychowawca w porozumieniu z dyrekcją podejmuje działania zgodnie z zapisem  

w statucie szkoły i informuje o nich rodziców i ucznia. 

 


