
Specjalny Ośrodek Szkolono – Wychowawczy 

im. Polskich Olimpijczyków 

w Warlubiu 

 

Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia w szkole. 

  

Podstawy prawne stosowanej procedury:  

  

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. Nr 

35, poz. 228 z późn. zm. – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z/oraz przepisy 

wykonawcze w związku z ustawą). 

 2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.).  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).  

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie 

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226, z późn. zm.).  

 

Cel 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego w szkole na wypadek wystąpienia na terenie szkoły 

zachowań agresywnych tj. agresji fizycznej i agresji słownej ucznia wobec ucznia lub nauczyciela. 

Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła przedmiotowe zachowanie 

lub której je zgłoszono. O stopniu zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach 

decyduje: dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub pedagog szkolny. 

 

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. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA 

WOBEC INNEGO UCZNIA: 

 

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. 5. Wychowawca informuje pedagoga w sytuacjach 

powtarzającego się agresywnego zachowania ucznia. 

5. W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) -  pedagog  lub dyrektor szkoły wzywa 

natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych). 



6.  Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody 

na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

7. Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego. 

8. Pedagog/psycholog szkolny udziela pomocy terapeutycznej ofierze przemocy, wskazując, jak 

należy radzić sobie w kontaktach z innymi, 

9. W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i wsparcia wymagają również świadkowie 

ataku. Pedagog/psycholog rozmawia ze świadkami przemocy, wyjaśnia im pojęcie agresji, 

przypomina normy i zasady reagowania na przemoc, ustala działania w podobnych przypadkach. 

10. 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  dyrektor  szkoły, lub pedagog 

powiadamia policję. 

11. Jeśli osobą poszkodowaną jest drugi uczeń – wychowawca zawiadamia o zdarzeniu rodziców 

dziecka poszkodowanego i – jeśli jest to konieczne – prosi o przybycie do szkoły. Jednocześnie 

informuje rodzica o zgłoszeniu zdarzenia na policję. 

12. W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia bądź nagminnie 

przejawiającego zachowania agresywne poinformowana zostaje policja               w celu podjęcia 

interwencji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły. 

13. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą o 

zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły:  

a) przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat ucznia, 

jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, 

 b) na prośbę wychowawcy rozmowę przeprowadza pedagog szkolny                           (w obecności 

rodziców), analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze 

metod wychowawczych,  

c) brak zmiany w zachowaniu ucznia powoduje przeprowadzenie z nim rozmowy przez pedagoga 

szkolnego w obecności rodziców,  

14. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, 

zaczepianie itp.), wychowawca wskazuje rodzicom potrzebę przeprowadzenia specjalistycznych badań 

psychologicznych, w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących prowadzenia ucznia.  

15. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, dyrektor szkoły 

w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego o 

zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA 

WOBEC NAUCZYCIELA , PRACOWNIKA SZKOŁY, INNYCH OSÓB DOROSŁYCH 

PRZEBYWAJĄCYCH W SZKOLE. 

 

1. Nauczyciel/ pracownik szkoły/ inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły.  

2. Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę w    dokumentacji 

pedagoga. 

3. Pedagog wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje o zdarzeniu i 

dalszym postępowaniu wobec ucznia.  

4. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, 

który ustali dalszą strategię działań. 

5.  Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego. 

6. W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia)  nauczyciel/ pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie 

o zdarzeniu policję. 

 

                                                                                        Opracowanie: Joanna Borzechowska 


