
Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania 

ucznia względem siebie lub innych 

Działania profilaktyczne 

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 pedagogiem/psychologiem, 

wychowawcą klasy i innymi nauczycielami. 

 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia agresywnego zachowania 

ucznia 

Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów jest 

zobowiązany do: 

1. Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację poprzez: 

 odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy, 

 wezwanie, w razie potrzeby, do pomocy innego nauczyciela, pedagoga/psychologa, 

pielęgniarkę, dyrektora szkoły. 

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

uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. O zajściu informuje wychowawcę i 

pedagoga/psychologa szkolnego. 

2. Wychowawca poprzez e-dziennik lub telefonicznie informuje rodziców ucznia o jego 

agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia przez rodziców 

rozmowy z dzieckiem. 

3. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę lub naganę wpisaną 

przez wychowawcę klasy do e-dziennika. 

4. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca zwraca się z pisemną lub 

telefoniczną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły: 

 przeprowadza rozmowę z rodzicem (prawnym opiekunem), pogłębiając wiedzę na temat 

ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, 

 na prośbę wychowawcy rozmowę przeprowadza pedagog/psycholog szkolny (w obecności 

rodziców), analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze 



metod wychowawczych, 

1. 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. 

2. W przypadku konieczności zdyscyplinowania ucznia wyjątkowo agresywnego bądź 

przejawiającego zachowania agresywne zagrażające zdrowiu, poinformowane zostaje pogotowie 

ratunkowe oraz rodzice dziecka w celu podjęcia interwencji zapewniającej bezpieczeństwo uczniom 

i pracownikom szkoły. 

3. W przypadku braku współpracy rodziców/opiekunów ucznia ze szkołą (np. nie stawianie się 

na spotkania, odmowa badania w poradni specjalistycznej, zatajanie wyników badania w poradni, 

uniemożliwianie zasięgnięcia opinii u specjalistów zajmujących się dzieckiem) lub braku poprawy 

w zachowaniu następuje pisemne skierowanie sprawy przez dyrektora w porozumieniu z 

wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym do adekwatnej instytucji typu Policja, GOPS, Sąd 

Rodzinny itp. " 

 

Działania naprawcze 

Współpraca pomiędzy wychowawcą, dyrektorem, pedagogiem/psychologiem szkolnym, rodzicami 

– monitoring zachowania ucznia 


