
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

PROCEDURA 

postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy lub agresji  

w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.  

z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn.zm.). 

 

I. Postępowanie w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości (np. celowe 

popchnięcie, kopnięcie, wyzwanie): 

1. Pracownik szkoły: 

a) zdecydowanie, nie wdając się w dyskusję, przerywa negatywne zachowanie 

sprawcy wobec ofiary, 

b) rozdziela strony, 

c) nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej, 

d) ocenia zagrożenie i podejmuje decyzję o rodzaju interwencji, 

e) rozmawia z uczniem, zwracając mu uwagę na jego niewłaściwie zachowanie, 

f) zgłasza zdarzenie wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca klasy: 

a) przeprowadza rozmowę z uczniem, 

b) w przypadku, gdy zdarzenie się powtórzy – upomina ucznia oraz dokumentuje 

ten fakt w e-dzienniku  

c) w przypadku braku reakcji ucznia na upomnienie –powiadamia rodziców,  

a uczeń ponosi konsekwencje zgodne z systemem kar określonych w Statucie 

Szkolnym. 

 

II. Postępowanie w przypadku czynu o dużej szkodliwości. Ustala się następujący sposób 

postępowania w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie zagrożenia dla życia  

i zdrowia własnego lub innych, uszkodzenie ciała itp.). 

1. Pracownik szkoły 

a) stanowczo słownie przerywa negatywne zachowanie sprawcy wobec ofiary, 

b) rozdziela strony, 

c) nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej, 

d) ocenia zagrożenie i podejmuje decyzję o rodzaju dalszej interwencji, 

e) udziela pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpiecza miejsce zdarzenia, 

f) wzywa pomoc medyczną – w razie konieczności. 

 

2. Powiadamia wychowawcę (w przypadku jego nieobecności pedagoga). 

 

3. Wychowawca: 

a) powiadamia dyrektora szkoły (wicedyrektora)o zaistniałym zdarzeniu, 

b) uczestniczy w wysłuchaniu stron, 

c) wnioskuje do dyrektora szkoły o objęcie ofiary i sprawcy pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną, 

d) w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły (wicedyrektorem) 

uzgadnia sankcje w stosunku do sprawy zdarzenia w oparciu o zapisy Statutu 

Szkoły. 
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4. Dyrektor szkoły(wicedyrektor): 

a) powiadamia rodziców sprawcy i ofiary o zaistniałym zdarzeniu, 

b) wysłuchuje strony w obecności ich rodziców i wychowawcy, 

c) w przypadku zdarzenia powodującego uszkodzenie ciała wzywa Policję, 

d) udziela upomnienia sprawcy zdarzenia, 

e) zapewnia ofierze i sprawcy pomoc psychologiczno –pedagogiczną. 

 

 

III. Postępowanie w przypadku wystąpienia zachowania w poważnym stopniu zakłócającego 

prowadzenie lekcji i zagrażającego bezpieczeństwu własnemu lub innych uczniów 

nauczyciel: 

1. Prosi wyznaczonego ucznia (przewodniczącego klasy, dyżurnego) o poproszenie do 

klasy innej dorosłej osoby (pedagoga, dyrektora szkoły lub zastępcę, innego 

nauczyciela, bibliotekarza, itp.). 

 

2. Wychodzi z uczniem z klasy (jeśli zajdzie potrzeba, wyprowadza ucznia z pomocą 

innej osoby). 

 

3. Czeka, aż uczeń uspokoi się i stara się zapewnić mu bezpieczeństwo. 

4. Przeprowadza rozmowę z uczniem (w razie potrzeby w obecności pedagoga  

i dyrektora szkoły). 

 

5. O incydencie powiadamia wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły. 

 

6. W razie potrzeby udziela uczniowi pierwszej pomocy. 

 

7. W uzasadnionych przypadkach wzywane jest pogotowie ratunkowe lub inne służby 

specjalistyczne. 

 

8. O incydencie natychmiast powiadamiani są rodzice. 

 

9. Rodzice ucznia zobowiązani są do zwrócenia się o pomoc do poradni psychologiczno 

– pedagogicznej lub innej placówki specjalistycznej. 

 

10. Wobec ucznia podejmowane są następujące działania: 

a) wzmożona opieka wychowawcy; 

b) wzmożona opieka pedagoga i psychologa szkolnego. 

 

11. Jeżeli uczeń przez długi czas pozostaje w stanie pobudzenia, nauczyciel prosi 

rodziców o zapewnienie mu opieki. 

 

12. Jeśli rodzice odmawiają przybycia po dziecko, nauczyciel po konsultacji z dyrektorem 

szkoły wzywa pogotowie ratunkowe lub inne służby specjalistyczne. 

 

13. Uczeń ponosi konsekwencje zgodne z systemem kar określonych w Statucie Szkoły. 

 

14. Jeżeli sytuacja bardzo agresywnego zachowania powtarza się, dyrektor szkoły 

powiadamia o fakcie sąd rodzinny. 

 

15. Nauczyciel sporządza notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 


