
AGRESYWNE ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE   LUB
PRZYPADKI TZW. FALI 

Osoby odpowiedzialne i
zarządzanie 

Procedura postępowania jest uruchamiana przez osobę, która zauważyła
przedmiotowe zachowanie lub której je zgłoszono. O stopniu
zaawansowania procedury i podejmowanych w niej krokach decyduje:
dyrektor placówki, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor lub
pedagog szkolny. Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury
kieruje dyrektor placówki, wicedyrektor lub osoba przez niego
wyznaczona.

Sposób postępowania 
Agresja fizyczna

• Bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i
wyeliminowanie tego zjawiska. Pracownik szkoły powinien w
sposób stanowczy i zdecydowany przekazać uczestnikom
agresji, że nie wyraża zgody na takie zachowanie.

• Należy powiadomić  pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w
szkole), pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły oraz
powiadomić wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów
prawnych) agresora i ofiary. 

• W przypadku zagrożenia życia (stan nieprzytomny) -
pielęgniarka, pedagog/psycholog  lub dyrektor szkoły wzywa
natychmiast karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody
rodziców (opiekunów prawnych). 

• Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale
bez możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba
wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

• Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice
(opiekunowie prawni) poszkodowanego.

• Pedagog szkolny/psycholog szkolny i wychowawcy klas
przeprowadzają rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi)
obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają
notatkę. 

• Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy
terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić
sobie w kontaktach z innymi.

• W przypadku agresji fizycznej poczucia bezpieczeństwa i
wsparcia wymagają również świadkowie ataku. Należy
przeprowadzić rozmowę ze świadkami przemocy. 

• W przypadku wszczynania kolejnych ataków przez agresora, z
widocznymi skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na policję.
Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w
statucie i/lub regulaminie szkoły

Sposób postępowania 
Agresja słowna

• Bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie i
wyeliminowanie tego zjawiska.

• Należy powiadomić wychowawcę klasy i/lub dyrektora,
pedagoga/psychologa.

• Wychowawca (pedagog lub psycholog) przeprowadza rozmowę
z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.
Rozmowę z ofiarą i agresorem należy przeprowadzić osobno.

• Wychowawca (pedagog/psycholog) przeprowadza rozmowę ze
sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala
wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.



• O z a i s t n i a ł y m z d a r z e n i u n a l e ż y p o i n f o r m o w a ć
rodziców/opiekunów prawnych uczestników zdarzenia.

• Pedagog/psycholog szkolny powinien udzielić pomocy
terapeutycznej ofierze przemocy, wskazać, jak należy rodzić
sobie w kontaktach z innymi.

• W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o
popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa
ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jest
policja.

• Wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne stosuje
się konsekwencje przewidziane w statucie lub regulaminie
szkoły. 

KRADZIEZ LUB WYMUSZENIE PIENIEDZY LUB
PRZEDMIOTOW WARTOSCIOWYCH 

Osoby odpowiedzialne
za zarzadzanie 

Za uruchomienie i anulowanie procedury oraz kierowanie koniecznymi
działaniami odpowiadaja kolejno: dyrektor placowki, w przypadku jego
nieobecnosci  wicedyrektor,  a  w  przypadku  jego  nieobecnosci
pedagog/psycholog szkolny. 

Sposob działania • Działania  majace  na  celu  powstrzymanie  i  niwelowanie  tego
zjawiska 
winny zostac podjete bezzwłocznie. 

• Osoba, ktora wykryła kradziez, winna bezzwłocznie powiadomic
dyrektora szkoły.

• Nalezy przekazac sprawce czynu (o ile jest znany i przebywa na 
terenie szkoły) pod opieke pedagoga szkolnego lub dyrektora 
szkoły. 

• Nalezy zabezpieczyc dowody przestepstwa tj. przedmioty 
pochodzace z kradziezy lub wymuszenia i przekazac je policji. 

• Nalezy zazadac, aby uczen przekazał skradziona rzecz, pokazał 
zawartosc torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odziezy oraz 
przekazał inne przedmioty budzace podejrzenie co do ich 
zwiazku z poszukiwana rzecza - w obecnosci innej osoby, np. 
wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora
lub innego pracownika szkoły (nalezy pamietac, ze pracownik 
szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonac czynnosci 
przeszukania odziezy ani teczki ucznia. Moze to zrobic tylko 
policja). 

• We wspołpracy z pedagogiem szkolnym nalezy ustalic 
okolicznosci czynu i ewentualnych swiadkow zdarzenia.

• Dyrektor szkoły winien wezwac rodzicow (opiekunow 
prawnych) sprawcy i przeprowadzic rozmowy z uczniem w ich 
obecnosci. Nalezy sporzadzic notatke z tej rozmowy podpisana 
przez rodzicow. 

• Sprawca winien dokonac zadoscuczynienia poszkodowanemu w 
kradziezy.


