Procedury postępowania w sytuacjach agresywnego
zachowania
Definicje i określenia:
Przemoc – to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje
psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. W szkole
można zaobserwować różne formy przemocy dzieci (młodzieży) wobec dzieci (młodzieży):
Przemoc fizyczna – bicie, kopanie, popychanie, niszczenie rzeczy, plucie, zamykanie w
pomieszczeniach, wymuszanie pieniędzy itp.
Przemoc słowna – przezywanie, wyśmiewanie, poniżanie, grożenie, obmawianie,
szantażowanie
Przemoc bez słów i kontaktu fizycznego – miny, wrogie gesty, izolowanie, manipulowanie
związkami.
Powyższe zachowania mogą wyczerpać znamiona przestępstw m. in. z art. 156 – 158, 190 –
191, 197, 207, 212, 216, 217, 280 – 282, 288 k.k.
Sprawca – to ten, kto pomiędzy 13 a 17 rokiem życia dopuszcza się czynu społecznie
niebezpiecznego, zabronionego pod groźbą kary – niezależnie od formy popełnienia czynu
(dokonanie, usiłowanie, przygotowanie, podżeganie, namawianie, nakłanianie, pomocnictwo)
Świadek zdarzenia- to pokrzywdzony lub osoba posiadająca informację, co do faktów
bezpośrednich, jak i pośrednich o zaistniałym czynie zabronionym
Ofiara – to osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone
lub zagrożone przez przestępstwo (art.49 §1 kodeksu postępowania karnego). W przypadku
przemocy dobro prawne to życie i zdrowie pokrzywdzonego, jego mienia, cześć i
nietykalność cielesna
Zatrzymanie nieletniego – Policja może zatrzymać a następnie umieścić w policyjnej izbie
dziecka nieletniego, co, do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnił czyn karalny,
a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów tego czynu, albo,
gdy nie można ustalić tożsamości nieletniego
Czyn karalny – czyn zabroniony przez ustawę jako: przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe.

Podstawy prawne stosowanych procedur:
1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z
1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz przepisy
wykonawcze w związku z ustawą /.
2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./
3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 198/.
4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie
form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości nieletnich.
6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z
późn. zm./
7) 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/.

Rodzaje agresji:
1) agresywne zachowanie ucznia na lekcji stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa
i zdrowia własnego i innych,
2) agresywne zachowanie ucznia ( bójka, pobicie),
3) stosowanie przez ucznia agresji słownej ( wulgaryzmów),
4) obrażanie nauczycieli i pracowników szkoły przez uczniów,
5)

agresywne zachowanie uczniów wobec siebie i osób dorosłych,

6) wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie lekcji
7) dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności,
8) kradzieży dokonanej przez uczniów,
9) wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego,
10) wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa,
W przypadku wystąpienia na terenie Szkoły sytuacji zagrożenia wymienionych w rodzajach
agresji, zaleca się działania stosowne do okoliczności. Poszczególne działania zawarte są w
załącznikach od 1-10.

Załącznik nr 1
Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji
stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych:
1. Podjęcie przez nauczyciela

próby wyciszenia zachowania agresywnego poprzez

rozmowę z uczniem.
2. W przypadku, gdy rozmowa nie skutkuje, nauczyciel poprzez przewodniczącego klasy
lub dyżurnego ucznia zawiadamia pedagoga / dyrektora / innego nauczyciela

o

zaistniałej sytuacji.
3. Zabranie ucznia z lekcji przez

innego pracownika - nauczyciela szkoły.

Zaprowadzenie do gabinetu pedagoga. W przypadku braku takiej możliwości
zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom

poprzez wyprowadzenie ich z

klasy np. do świetlicy szkolnej lub biblioteki.
4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia.
5. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia i zabraniu go z lekcji.
6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia ( grożenie, napaść fizyczna,
pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie
rodziców ucznia i (lub) Policji lub Pogotowia Ratunkowego.
7. Po jednorazowym agresywnym zachowaniu rodzic/ opiekun prawny podpisuje zgodę
na przytrzymywanie dziecka w sytuacjach, kiedy jego zachowanie zagraża
bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego i innych uczniów.
8. Brak takiej zgody jest podstawą do wzywania Policji / Pogotowia Ratunkowego w
przypadku pojawienia się zachowań agresywnych.
9. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/ pedagoga/
psychologa w celu dobrania odpowiednich form pomocy dla dziecka.
10. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku
efektywnej współpracy z rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu.

Załącznik nr 1a
Tanowo ,....................

Zgoda

Wyrażam zgodę na przytrzymywanie mojego syna/ córki............................................. w
sytuacjach, kiedy jego/jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego/jej lub
innych uczniów.

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 2
Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia ( bójka,
pobicie):
1. Nauczyciel, który jest świadkiem agresywnego zachowania ucznia ( bójka, pobicie),
zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy od ofiary i przerwania
aktu przemocy.
2. Nauczyciel zapewnia bezpieczeństwo i ewentualną konieczną pomoc medyczną
wszystkim uczestnikom zajścia. Jeśli to możliwe zostaje przeprowadzona rozmowa
mająca na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia.
3. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje wychowawcę klasy, który wraz
z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem,
uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie, a następnie zawiera z nim umowę
dotyczącą poprawy zachowania oraz dalszych konsekwencji w przypadku braku
poprawy.
4. Poinformowanie o przebiegu zdarzenia

dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia,

którzy również podpisują kontrakt i zobowiązują się do ustaleń w nim zawartych.
5. Wychowawca we współpracy z pedagogiem pomaga rodzicom w doborze metod
wychowawczych.
W przypadku wystąpienia powtarzających się ataków agresji ze strony tego ucznia, pedagog i
wychowawca klasy podejmuje współpracę z PPP i Policją oraz w porozumieniu z dyrektorem
szkoły kieruje wniosek do Sądu o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego
demoralizacji ucznia.

Załącznik nr 3
Procedura postępowania wobec ucznia, który stosuje agresję słowną (wulgaryzmy):
1. Rozmowa

nauczyciela

z

uczniem

w

celu

wyjaśnienia

powodu

agresji

oraz uświadomienia uczniowi skutków takiego zachowania.
2. Wpisanie uwagi do dziennika , zeszytu informacyjnego, w celu powiadomienia
rodzica, wpisanie ujemnych punktów z zachowania.
3. Powiadomienie wychowawcy.

W przypadku braku poprawy:
1. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy z uczniem.
2. Powiadomienie rodziców.
3. Skierowanie ucznia na rozmowę z pedagogiem.
4. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu używa wulgaryzmów, przeprowadzona
zostaje rozmowa z dyrektorem i pedagogiem w obecności rodziców oraz sporządzony
zostaje kontrakt dotyczący poprawy zachowania.
5. W przypadku braku poprawy i wyczerpania przez szkołę możliwych środków
oddziaływań, uczeń otrzymuje naganę dyrektora, można wnioskować o przeniesienie
do innej placówki.
6. Kolejnym etapem jest powiadomienie Specjalisty ds. Prewencji Nieletnich.

Załącznik nr 4
Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika
szkoły:
1. Zgłoszenie problemu wychowawcy( wpis uwagi do dziennika, zeszytu uwag).
2. Obrażany nauczyciel przeprowadza w obecności wychowawcy rozmowę z uczniem na
temat niewłaściwego zachowania.
3. W przypadku obrażania pracownika szkoły – rozmowę przeprowadza wychowawca
klasy lub nauczyciel będący świadkiem zdarzenia.
4. W przypadku, gdy uczeń obraził nauczyciela lub pracownika szkoły w obecności osób
trzecich powinien przeprosić tę osobę w obecności świadków zdarzenia.
5. Jeśli uczeń przeprosi i obieca poprawę- problem wygasa, ale zachowanie ucznia
jest pod obserwacją.
6. W przypadku, gdy uczeń wykazuje bierną postawę lub w dalszym ciągu obraża
nauczyciela, powiadamiani są rodzice o zaistniałym fakcie i wezwani do szkoły.
7. Jeśli sytuacja, kiedy uczeń obraża nauczyciela lub pracownika szkoły powtarza się,
o zaistniałym fakcie powiadamiana jest Policja.
Osoba obrażana ma prawo wnieść pozew z powództwa cywilnego

Załącznik 5
Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania uczniów wobec siebie
i osób dorosłych
1. Nauczyciel, świadek zdarzenia, przerywa, w sposób zdecydowany i stanowczy
negatywne zachowania sprawcy wobec ofiary. Doprowadza do uspokojenia uczniów
(w razie potrzeby prosi o wychowawcę lub pedagoga szkolnego).
2. Powiadamia wychowawcę klasy o zaistniałym konflikcie.
3. Nauczyciel, będący świadkiem zdarzenia, prowadzi postępowanie wyjaśniające i
mediacje ze stronami konfliktu (może wspierać go wychowawca lub pedagog).
4. Wychowawca/ nauczyciel,

zawiadamia o zdarzeniu

rodziców sprawcy i ofiary

konfliktu.
5. W razie konieczności wychowawca/ nauczyciel, zawiadamia dyrektora, pedagoga,
którzy zawiadamiają Policję.
6. Nauczyciel (świadek zdarzenia) i wychowawca ustalają rodzaj kary dla sprawcy
przemocy w oparciu o obowiązujący system kar i powiadamia o tym fakcie sprawcę i
jego rodziców.
7. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych ucznia lub grupy uczniów
wychowawca inicjuje spotkanie zespołu wychowawczego celem wspólnego
rozwiązania problemu. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice sprawcy problemów.
8. Zespół wychowawczy opracowuje program naprawczy w celu przezwyciężenia
trudności.

Załącznik nr 6
Procedura postępowania wobec ucznia, którego zachowanie uniemożliwia prowadzenie
lekcji :

1. Upomnieć ucznia, który uniemożliwia prowadzenie zajęć.
2. Uspokoić sytuację w klasie i kontynuować zajęcia, a po nich powiadomić o zajściu
wychowawcę klasy.
3. W przypadku powtarzających się zachowań, nauczyciel prowadzący wyciąga
konsekwencje, ustala zasady zachowania w formie kontraktu. Powiadamia sam lub
przez wychowawcę, rodziców ucznia.
4. W sytuacji, gdy powyższe środki nie przynoszą skutku, nauczyciel lub pedagog
inicjuje spotkanie zespołu wychowawczego celem wspólnego rozwiązania problemu.
W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice sprawcy problemów.
5. Zespół wychowawczy opracowuje program naprawczy w celu przezwyciężenia
trudności.
6. W przypadku zachowań agresywnych nauczyciel może

wezwać , poprzez

przewodniczącego klasy lub innego ucznia, pedagoga, dyrektora, lub wychowawcę
klasy, celem odizolowania ucznia od zespołu klasowego.

Załącznik nr 7
Procedura postępowania w przypadku dewastacji mienia szkolnego lub cudzej
własności:
1. Nauczyciel, który był świadkiem dewastacji przeprowadza rozmowę ze wszystkimi
świadkami zdarzenia.
2. Ustalić sprawcę lub sprawców.
3. Wychowawca wzywa rodziców i powiadamia ich o zdarzeniu i szkodzie.
4. Rodzic zobowiązuje się naprawić uszkodzone mienie lub pokryć koszty jego naprawy
bądź wymiany.
5. W przypadku szkody materialnej o znacznej wartości dyrektor szkoły powiadamia
Policję.
6. O każdym fakcie dewastacji informowany jest dyrektor szkoły.

Załącznik nr 8
Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

1. Nauczyciel lub pielęgniarka szkolna udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej)
bądź zapewnia jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza w przypadku ,kiedy ofiara
doznała obrażeń.
2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
3. Dyrektor, powiadamia rodziców ucznia.
4. Dyrektor niezwłocznie wzywa Policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność
profesjonalnego

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i

ewentualnych świadków zdarzenia.

Załącznik nr 9
Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub – przestępstwa:

1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora o zdarzeniu.
2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
3. Przekazuje sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi
szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
4. Powiadamia rodziców ucznia-sprawcy.
5. Niezwłocznie powiadamia Policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój,
uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest
nikomu znana.
6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z
przestępstwa i przekazuje je Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa
noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

