
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce z dnia 6 maja 2022r.  

 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Wróblewskiego w Sokółce 

stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych: 

1. Podjęcie przez nauczyciela (świadka zdarzenia) próby wyciszenia zachowania agresywnego 
poprzez rozmowę z uczniem.  

2. W przypadku nieskuteczności rozmowy i eskalacji agresji - zawiadomienie poprzez 
przewodniczącego klasy lub dyżurnego ucznia pedagoga/psychologa/dyrektora/innego 
nauczyciela o zaistniałej sytuacji.  

3. Odizolowanie ucznia od reszty grupy  poprzez wyprowadzenie ucznia z sali lekcyjnej 
do gabinetu pedagoga/psychologa szkolnego lub sekretariatu.  W przypadku braku takiej 
możliwości - zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom poprzez wyprowadzenie ich 
z sali do świetlicy szkolnej lub biblioteki szkolnej. 

4. W sytuacji koniecznej gdy uczeń nie reaguje na prośby słowne,  zagraża bezpieczeństwu 
swojemu lub innych, próbuje opuścić teren szkoły - skorzystanie przez nauczyciela 
z możliwości przytrzymania ucznia.  

5. Niezwłoczne poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia i konieczności zabrania 
go z lekcji.  

6. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia (grożenie, napaść fizyczna, pobudzenie 
fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela) -  zawiadomienie policji lub pogotowia 
ratunkowego. 

7. Wychowawca lub inny nauczyciel, który był świadkiem danego zdarzenia sporządza 
notatkę służbową z zaistniałej sytuacji, którą przedkłada dyrektorowi szkoły. 

8. Po powtarzających się  agresywnych  zachowaniach - podpisanie przez rodzica/prawnego 
opiekuna zgody na przytrzymywanie dziecka w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 
i/lub zdrowiu jego oraz innych uczniów i pracowników szkoły. 

9. W sytuacji braku wymaganej zgody - wezwanie policji/pogotowia ratunkowego 
w przypadku pojawienia się zachowania agresywnego, które zagraża bezpieczeństwu ucznia 
i innych osób.  

10. Przeprowadzenie rozmowy z rodzicami ucznia przez wychowawcę/pedagoga/psychologa 
w obecności dyrektora szkoły w celu doboru odpowiednich form pomocy dla dziecka. 

W przypadku kolejnych zachowań agresywnych ucznia i jednocześnie braku efektywnej 
współpracy z rodzicami skierowanie przez szkołę wniosku do Sądu Rodzinnego 
o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia 

 


