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 Postępowanie w sytuacjach zachowania  agresywnego uczniów 

 

Definicja zachowania agresywnego: 

1. Stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych 

przedmiotów np.: środki pirotechniczne, łańcuchy, scyzoryki, zapalniczki, kije, itp., 

używanie ognia na terenie szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji. 

2. Wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i pracowników 

szkoły. 

3. Nie respektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły. 

4. Wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie. 

5. Dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności. 

6. Bójki. 

W razie bójki wśród uczniów należy: 

 natychmiast przerwać zajście, 

 poszkodowanych skierować do pielęgniarki, 

 zawiadomić wychowawcę, nauczyciela pedagoga oraz dyrektora o incydencie. 

Wychowawca/ nauczyciel pedagog lub dyrektor decyduje o dalszym postępowaniu. 

W razie zgłoszenia informacji o pobiciu wychowawca zawiadamia rodziców uczniów, którzy 

uczestniczyli     w pobiciu. W zależności od stopnia poszkodowania wychowawca wraz z dyrektorem i  

nauczycielem pedagogiem podejmują decyzję o dalszym postępowaniu wobec uczniów biorących 

udział w zajściu. 

 

Po otrzymaniu informacji o zastraszaniu i wymuszaniu wychowawca zgłasza sprawę dyrektorowi 

szkoły i  nauczycielowi pedagogowi szkolnemu oraz powiadamia rodziców uczniów poszkodowanych  

i podejrzanych o dokonanie czynu. 

W razie konieczności dyrektor podejmuje dalsze kroki np. informuje Policję. 

Szczegółowa procedura postępowania: 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły (świadek agresywnego zachowania ucznia) 

niezwłocznie podejmuje następujące czynności: 

 zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się z uczniem w dyskusje, przerywa negatywne 



zachowania sprawcy wobec ofiary - rozdziela uczniów 

 podejmuje próbę mediacji między stronami konfliktu – w sytuacji wyjątkowo trudnej rolę 

mediatora przejmuje  nauczyciel pedagog 

  informuje o zdarzeniu wychowawcę  klasy lub (w razie nieobecności) nauczyciela pedagoga  

2. Nauczyciel, wychowawca lub  nauczyciel pedagog przeprowadza rozmowę wyjaśniającą            

z uczniami (sprawcą  i ofiarą) oraz świadkami zdarzenia. Sporządza notatkę służbową                   

z rozmowy. 

3. Wychowawca lub nauczyciel  pedagog informuje rodziców (prawnych opiekunów) sprawcy              

i ofiary o zajściu  oraz ustala termin spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

4. Spotkanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), sporządzenie pisemnej notatki  z rozmowy. 

5. W przypadku odmowy ucznia w uczestniczeniu przez niego w rozmowie wyjaśniającej 

zdarzenie, nauczyciel (lub  nauczyciel pedagog ) informuje o tym rodziców (prawnych 

opiekunów) i wzywa ich do szkoły, w celu dokończenia podjętych czynności (wyjaśnienia 

sytuacji). 

6. W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ucznia – wzywa się rodziców do szkoły.  Nauczyciel 

prosi wówczas innego pracownika szkoły o telefoniczne skontaktowanie się                                      

z rodzicami agresywnego ucznia.  

7. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji z rówieśnikami, wychowawca lub  

nauczyciel pedagog proponuje rodzicom (prawnym opiekunom) kontakt np. z Powiatową 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, w celu ustalenia przyczyn agresywnego 

zachowania.  

8. Po dostarczeniu do szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) opinii z PPPP, nauczyciele 

zobowiązani są do realizacji zaleceń zawartych w opinii/orzeczeniu. 

9. W przypadku rażących zaniedbań rodziców (prawnych opiekunów)  nauczyciel pedagog                     

w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem szkoły kieruje sprawę na Policję i/lub do Sądu 

Rodzinnego. 

10. W przypadku szczególnie drastycznych zachowań agresywnych, zagrażających demoralizacją 

uczniów, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia, dyrektor szkoły w porozumieniu                     

z wychowawcą i  nauczycielem pedagogiem natychmiast powiadamia policję z pominięciem 

wyżej omówionej procedury. O fakcie tym informuje się rodziców ucznia. 

 

 

 


