
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO 

ZACHOWANIA UCZNIA WZGLĘDEM SIEBIE LUB INNYCHW ZESPOLE SZKÓŁ  

W DOBCZYCACH 

 

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 póżn. zm.). 

 

I. Działania przeciwdziałające, zwracające uwagę na możliwość agresywnego 

zachowania ucznia: 

 

1. Omówienie problematyki na Radzie Pedagogicznej – szkolenie wewnętrzne lub 

zewnętrzne. 

2. Zapoznanie uczniów z procedurą w czasie godzin wychowawczych. 

3. Zapoznanie rodziców z procedurą w czasie zebrania. 

4. Poruszenie problematyki agresywnego zachowania, pomocy uczniom przejawiającym 

agresywne zachowanie oraz poszkodowanym w czasie spotkań z psychologiem, 

pedagogiem, wychowawcą klasy i innymi nauczycielami. 

 

II. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania 

uczniów, jest zobowiązany do: 

 

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację: 

a) odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy, 

b) w razie potrzeby wzywa pomoc (innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarkę), 

c) udziela pomocy ofierze agresji i zabezpiecza pozostałych uczniów. 

2. Jeżeli to możliwe, ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę ze stronami 

konfliktu, uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. O zajściu informuje 

wychowawcę i pedagoga szkolnego. 

3. Wychowawca informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając 

uwagę na konieczność przeprowadzenia przez rodziców rozmowy z dzieckiem. 

4. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę do dziennika 

bądź też naganę wychowawcy klasy. 

5. 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. 

6. 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, 

d) pedagog szkolny sporządza notatkę z rozmowy z uczniem i rodzicem, którą 

podpisuje zarówno uczeń jaki i rodzic. 

7. 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. 

8. 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. 


