
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA 
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Horyńcu-Zdroju. 

 
Założenia systemu reagowania: 

1. Należy reagować na każdą sytuację, w której występuje agresja i przemoc – brak reakcji 
jednoznacznie komunikuje uczniom, że mają prawo tak się zachowywać. 

2. Doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji. 
3. Ważne jest wykazanie troski o ucznia (dotyczy to zarówno ofiary, jaki i sprawcy),  

co oznacza, że nie należy potępiać ucznia, ale wskazywać na zachowania nieaprobowane, 
wyrazić brak zgody na stosowanie agresji i przemocy. 

4. Każdą sytuację należy rozpatrzyć indywidualnie, nie bagatelizować. 
5. Wszyscy pracownicy szkoły współdziałają ze sobą i udzielają sobie nawzajem wsparcia. 

 
Procedury systemu reagowania: 
1. Przerwanie zachowania agresywnego. 
2. Przeprowadzenie stosownej rozmowy z uczniem/uczniami. 
3. Poinformowanie wychowawców o zdarzeniu, własnej interwencji. 
4. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem/ uczniami. 
5. W sytuacji jakichkolwiek niejasności – przeprowadzenie rozmowy przez wychowawcę  

w obecności nauczyciela - świadka zdarzenia, w razie potrzeby również w obecności 
psychologa szkolnego (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocenienie zdarzenia  
i wyciągnięcie wniosków). 

6. Sporządzenie notatki przez wychowawcę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, 
poszkodowany). 

7. Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji, przeprowadzenie 
stosownej rozmowy, ustalenie dalszej, wspólnej linii wychowawczej wobec dziecka. 

8. Zgłaszanie powtarzających się sytuacji do dyrektora szkoły. 
9. W przypadku szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie 

dla zdrowia lub życia) powiadomienie policji. 
10. Ustalenie sankcji w stosunku do ucznia/uczniów w oparciu o Statut Szkoły. 
11. Przekazanie rodzicom/prawnym opiekunom pisemnej lub ustnej informacji na temat 

wyciągniętych w stosunku do ucznia/uczniów konsekwencji wynikających ze Statutu. 
 
Osoba podejmująca interwencję powinna unikać: 

1. agresji fizycznej; 
2. agresji słownej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać ucznia, nie stosować 

komunikatów typu „ty”); 
3. okazywania niepewności; 
4. długich monologów i moralizowania; 
5. wchodzenia w rolę sprawcy, by mu pokazać, co czuje osoba poszkodowana. 

 
Powinna natomiast: 

1. reagować stanowczo, mówić prosto i jasno; 
2. traktować sprawcę jak osobę, która może sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny; 
3. jeśli to konieczne to użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba np.: do rozdzielenia bijących się 

uczniów; 
4. szanować ucznia (mówić o zachowaniu, nie o osobie). 
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W przypadku braku interwencji doraźnej (natychmiastowej), nauczyciel powinien podjąć dalsze 
działania: 

1. przeprowadzić rozmowę z uczniem o jego /uczniami o ich zachowaniu; 
2. omówić z rodzicami zachowanie dziecka i ustalić strategię współpracy rodziców  

ze szkołą (pozyskać ich do współpracy, ustalić jej zasady, opracować formę kontraktu dla 
dziecka, tj. określić w nim zachowania nieakceptowane, oczekiwania wobec dziecka, 
ustalić katalog kar i nagród, ustalić hierarchię konsekwencji oraz zasady odzyskiwania 
przywilejów); 

3. wspólnie z dzieckiem i rodzicami przyjąć ostateczną wersję kontraktu; 
4. monitorować realizację kontraktu. 

 
W przypadku niewywiązania się z przyjętego kontraktu, szkoła powinna podjąć dalsze działania 
określone w Statucie i przepisach prawa. 
 
 
 
 
Obowiązuje od dnia 01 września 2017r. 
 
 
Traci moc procedura obowiązująca od roku szkolnego 2010/2011. 
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