
Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia

Nauczyciel  bądź  pracownik  szkoły,  który  jest  świadkiem  agresywnego  zachowania
uczniów (bójka, pobicie) lub został poinformowany o takim fakcie, jest zobowiązany do:

1. Natychmiastowej stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację:

a. Izoluje ucznia zachowującego się agresywnie (gdy jest świadkiem zdarzenia).

b. W  razie  potrzeby  wzywa  pomoc  (innego  nauczyciela,  pedagoga,  psychologa,
pielęgniarkę).

c. Zapewnia bezpieczeństwo poszkodowanemu i innym uczniom.

d. Udziela w razie potrzeby pomocy przedmedycznej.

2. Jeżeli  to  możliwe,  ustala  przyczynę  agresji.  Przeprowadza  rozmowę  ze  stronami
konfliktu, uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. O zajściu informuje ustnie
wychowawcę, a następnie przekazuje notatkę pisemną.

3. Nauczyciel   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 karę regulaminową.

5. Brak zmiany w zachowaniu lub ponowne zachowanie agresywne ucznia powoduje
przeprowadzenie z nim rozmowy przez pedagoga i/lub psychologa szkolnego.

6. Jeśli  zachowanie  ucznia  nie  ulega  poprawie,  wychowawca  klasy  wzywa
rodziców/opiekunów prawnych do szkoły:

a. Przeprowadza rozmowę z rodzicem/prawnym opiekunem.

b. Na  prośbę  wychowawcy  w  rozmowie  może  uczestniczyć  pedagog  szkolny
i/lub psycholog szkolny.



c. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi:

 Zakłada  uczniowi zeszyt  monitorujący codzienne zachowanie  się ucznia
w szkole,  w którym wychowawca klasy zobowiązuje  ucznia do prowadzenia
„dzienniczka”,  a  rodziców/prawnych  opiekunów  do  kontroli  wpisów

i/lub spisuje  kontrakt  pomiędzy  uczniem  a  wychowawcą
i rodzicem/prawnym opiekunem.

 Dzienniczek jest prowadzony do czasu zauważenia istotnej poprawy zachowania
(brak negatywnych wpisów). 

 Decyzję o zawieszeniu prowadzenia dzienniczka podejmuje wychowawca.

d. Wychowawca  może  zaproponować  pogłębienie  diagnozy  zachowania  ucznia
poprzez  np.  badania  w  PPP  lub  skorzystanie  z  innej  formy  pomocy
specjalistycznej.

e. Z  rozmowy  z  rodzicami/opiekunami  prawnymi  wychowawca
lub pedagog/psycholog szkolny sporządza notatkę, którą podpisują osoby obecne
na spotkaniu.

7. Na   podstawie  diagnozy  i  w  porozumieniu  z  rodzicami  uczeń  ma  możliwość
uczestniczenia  w  zajęciach  wspierających  rozwój  kompetencji  społecznych
organizowanych na terenie szkoły.

8. W  przypadku  konieczności  zdyscyplinowania  wyjątkowo  agresywnego  ucznia
bądź nagminnie  przejawiającego  zachowania  agresywne  będzie  wzywana  policja
w celu podjęcia  interwencji  zapewniającej  bezpieczeństwo uczniom i pracownikom
szkoły.

9. W sytuacji,  kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów,
pedagog i/lub psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą
ucznia  kieruje  wniosek  do  Sądu  Rejonowego  Wydziału  Rodzinnego  i  Nieletnich
o wgląd w sytuację rodzinną.


