Procedura postępowania w przypadku zachowań agresywnych uczniów
W Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach obowiązuje procedura postępowania w przypadku
zachowań agresywnych uczniów.
Szkoła jest miejscem, w którym wszyscy zobowiązani są do okazywania sobie szacunku i
stosowania zasad kultury osobistej oraz zasad dobrego wychowania, a nauczyciel zgodnie z Art. 63.
Karty Nauczyciela podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
Ilekroć jest mowa w procedurze o terenie szkoły należy przez to rozumieć obszar budynku szkoły oraz
teren wokół szkoły w obrębie ogrodzenia.
Ilekroć jest mowa w procedurze o rodzicach ucznia dotyczy to także opiekunów prawnych ucznia.
Procedura:
1. Do zachowań agresywnych zalicza się w szczególności: przepychanki, podstawianie nogi,
przedrzeźnianie za pomocą gestów, słów, bijatyki, szarpanie, duszenie, ciąganie, kopanie,
skakanie na innego ucznia, plucie, oblewanie, straszenie, grożenie, dokuczanie, niszczenie lub
uszkadzanie rzeczy będących własnością innej osoby lub szkoły, kłótnie, krzyki,
wyśmiewanie, ośmieszanie, przezywanie, wyłudzanie, wymuszanie, niszczenie mienia szkoły.
2. Każde zachowanie agresywne i przemocowe zostaje odnotowane w dzienniku
elektronicznym w postaci uwagi z odpowiednią ilością punktów ujemnych przez nauczyciela,
który był świadkiem takiego zachowania.
3. Każdy nauczyciel na prowadzonych zajęciach i na dyżurze jest zobowiązany do zapobiegania
zachowaniom agresywnym, a w razie ich wystąpienia do stosowania niniejszej procedury, w
tym do wpisania niezwłocznie odpowiedniej uwagi.
4. Wychowawca klasy, nauczyciel dyżurujący lub ten, w obecności którego zachowanie
agresywne miało miejsce, zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i podejmuje odpowiednie
działanie w zależności od stopnia przewinienia:
Może to być:









Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej i ostrzegawczej oraz odnotowanie jej
w zeszycie korespondencji lub dzienniku elektronicznym ( wpisanie uczniowi adekwatnej do
przewinienia liczby punktów ujemnych).
Przeproszenie osoby skrzywdzonej przez sprawcę w obecności nauczyciela, wychowawcy lub
pedagoga szkolnego .
W zależności od rangi przewinienia- poinformowanie rodzica o zaistniałym zdarzeniu i
konsekwencjach czynu i ewentualnej konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
Powiadomienie pedagoga szkolnego, przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczej z uczniem
przez pedagoga, odnotowanie zdarzenia w dokumentacji pedagoga szkolnego.
W przypadku braku poprawy zachowania wezwanie rodzica ucznia na rozmowę z
wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem szkoły. Rozmowa zostaje przeprowadzona w
obecności ucznia, fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku lekcyjnym lub w dokumentacji
wychowawcy lub pedagoga.
W przypadku szczególnie wysokiej rangi przewinienia wychowawca lub pedagog podejmują
decyzję o powiadomieniu o sprawie dyrektora, wicedyrektora oraz innej instytucji (straż
miejska, policja, sąd rodzinny, poradnia).

 Ostateczne decyzje w sprawie ucznia podejmuje dyrektor szkoły.
 Rodzic ucznia ponosi odpowiedzialność materialną za szkody poczynione przez dziecko.
5. Wychowawca ucznia lub nauczyciel, w obecności którego miało miejsce zachowanie
agresywne, może zastosować kary porządkowe zgodne ze Statutem szkoły. Do kar
porządkowych możliwych do zastosowania wobec ucznia zalicza się:
 Pozbawienie przywilejów, takich jak: udział w dyskotece szkolnej, klasowej, udział w
imprezach szkolnych i klasowych, udział w wycieczkach klasowych, szkolnych, udział w
zawodach sportowych, udział w konkursach, udział w zajęciach dodatkowych,
reprezentowanie szkoły w imprezach szkolnych i pozaszkolnych, pozbawienie ucznia
pełnionych funkcji w klasie i szkole,
 Udzielenie upomnienia ustnego na forum klasy lub szkoły.
 Pozostawienie po lekcjach w celu wykonania w ramach zadośćuczynienia dodatkowej pracy
lub zadania, wyznaczonego przez wychowawcę lub innego pracownika szkoły
(poinformowanie o tym fakcie rodzica).
 Udzielenie nagany na forum klasy lub szkoły.
 Obniżenie oceny z zachowania.
 Przeniesienie ucznia do innej klasy , a w szczególnych przypadkach do innej szkoły.
6. W zespołach klasowych, w których występuje powtarzające się zjawisko agresji fizycznej lub
słownej, wychowawca jest zobowiązany przeprowadzić na godzinach do dyspozycji
wychowawcy zajęcia na temat sposobów radzenia sobie z agresją.

