
SYSTEM INTERWENCJI WYCHOWAWCZYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. WYBICKIEGO W RUMI 

(obowiązujący od 1 września 2016 r.) 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA  

  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 / psychologa / dyrektora / innego nauczyciela  o zaistniałej sytuacji. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom  poprzez wyprowadzenie ich z klasy. Z agresywnym 

uczniem zostaje inny pracownik szkoły. 

4. W sytuacji koniecznej nauczyciel ma możliwość przytrzymania ucznia. 

5. Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia. Rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko i zabrać go ze 

szkoły. 

6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść fizyczna, pobudzenie fizyczne, 

niemożność uspokojenia przez nauczyciela), zawiadomienie również  Policji i /lub Pogotowia Ratunkowego. 

7. Rozmowa z rodzicami ucznia przeprowadzona przez wychowawcę/ pedagoga/ psychologa  w celu ustalenia 

odpowiednich form pomocy dla dziecka.  

8. W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku efektywnej współpracy z 

rodzicami Szkoła kieruje wniosek do Sądu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA: 

1. Przerwanie zachowania agresywnego. W sytuacji gdy doszło do urazu fizycznego – zastosowanie procedury 

postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia. Nauczyciel, który jest świadkiem agresywnego 

zachowania ucznia ( bójka, pobicie), zobowiązany jest do natychmiastowego odizolowania sprawcy od 

ofiary i przerwania aktu przemocy. 

2. Poinformowanie o zdarzeniu wychowawcy klasy. 

3. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmów wyjaśniających i mediacji ze stronami konfliktu.  

4. Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczniów, uczestników zdarzenia, o zaistniałej 

sytuacji. Dotyczy zarówno dziecka zachowującego się agresywnie jak i poszkodowanego. 

5. Sporządzenie notatki (przez wychowawcę) w zeszycie uwag o zaistniałym zdarzeniu. Rodzice (prawni 

opiekunowie) mają obowiązek podpisać uwagę, potwierdzając, że wiedzą o zdarzeniu oraz o 

konsekwencjach takiego zachowania wynikających ze Statutu Szkoły i WSO.  

6. W przypadku powtarzających się agresywnych zachowań wychowawca informuje pedagoga/psychologa  

celem wspólnego rozwiązania problemu.  

Wychowawca ma możliwość: 

- zwołania spotkania zespołu wychowawczego, 

- zwołania spotkania w składzie: wychowawca, rodzice, pedagog / psycholog 

- zwołania spotkania w składzie: wychowawca, rodzice, pedagog / psycholog, dyrekcja szkoły. 

Jeżeli jest taka potrzeba i możliwość można zaprosić na spotkania specjalistów z zewnątrz: kuratora, 

asystenta rodziny, pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

7. Objęcie ucznia na terenie szkoły opieką pedagoga bądź psychologa. 

8. W przypadku szczególnie drastycznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia bądź 

powtarzających się zachowań agresywnych powiadomienie (przez pedagoga / psychologa) dyrektora. 

9. Wyciągnięcie konsekwencji przez wychowawcę,  w stosunku do ucznia/uczniów, w oparciu o Statut Szkoły / 

WSO.   

10. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o wyciągniętych w stosunku do ucznia/uczniów 

konsekwencjach.  

11. Jeżeli pomimo podjętych działań uczeń nadal zachowuje się agresywnie dyrektor szkoły w porozumieniu z 

pedagogiem/psychologiem powiadamia policję w celu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej z uczniem i 

jego rodzicami.  

12. Wystosowanie, w zależności od potrzeby: wniosku do sądu o zastosowanie środka wychowawczego 

zapobiegającego demoralizacji ucznia, wniosku do sądu o wgląd w sytuację rodzinną,  skierowania rodziców 

do poradni w celu przebadania ucznia na okoliczność niedostosowania społecznego. 

 

 



 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

 

SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA: 
 

 

1. W przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia nauczyciel, na którego zajęciach miało to 

miejsce, odnotowuje w dzienniku nieobecność ucznia na lekcji oraz niezwłocznie powiadamia wychowawcę 

lub - w przypadku jego nieobecności – pedagoga / psychologa/ dyrekcję. 

2. Wychowawca (w razie nieobecności wychowawcy: pedagog / psycholog / dyrekcja) telefonicznie 

zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia. 

3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami powiadamia się Policję. 

 

 

 

 

 


