Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne
(bójka, pobicie)

1. Nauczyciel – świadek agresywnego zachowania przerywa zdecydowanie
i stanowczo negatywne zachowanie sprawcy wobec ofiary. W razie potrzeby prosi
o pomoc innego nauczyciela, pielęgniarkę szkolną.
2. Powiadamia wychowawcę klasy lub w razie jego nieobecności, pedagoga szkolnego
o zdarzeniu. 3. Nauczyciel lub pedagog przeprowadza rozmowę z uczniami,
w obecności świadków zdarzenia, mającą na celu wyjaśnienie sytuacji, uświadomienie
sprawcy nieodpowiedniego zachowania i poinformowanie go o konsekwencjach
w postaci kary zgodnej ze Statutem szkoły.
4. Nauczyciel lub pedagog sporządza notatkę (w dzienniku elektronicznym,
w dokumentacji pedagoga) zawierającą opis zdarzenia, dane sprawcy i ofiary oraz
innych osób uczestniczących w zdarzeniu.
5. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) sprawcy i ofiary o zajściu,
i formach podjętej interwencji ( rozmowa z uczniami, sporządzenie odpowiednich
notatek, telefon do rodziców).
6. Rodzice poprzez odczytanie wiadomości w dzienniku elektronicznym, potwierdzają
zapoznanie się z zaistniała sytuacją, a tym samym konsekwencjami z niej
wynikającymi

( notatki, uwaga).

7. W przypadku powtarzania się zachowań agresywnych ucznia wychowawca
informuje o tym pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
8. Pedagog podejmuje rozmowę z rodzicami i uczniem informując o ewentualnych
skutkach braku zmiany zachowania (sporządza odpowiedni zapis w dokumentacjinotatkę z rozmowy).
9. W przypadku braku zmiany w zachowaniu ucznia powołuje się Zespół
Wychowawczy: wychowawca, uczeń i rodzice ucznia ustalają i podpisują kontrakt
zawierający plan działań mających na celu poprawę zachowania ucznia.
10. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji z rówieśnikami pedagog

sugeruje rodzicom przebadanie ucznia w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w celu ustalenia przyczyn agresywnego zachowania.
11. W przypadku odmowy wykonania badań bądź braku wskazań Poradni po
wykonanych badaniach oraz braku zmiany zachowania ucznia, pedagog szkolny
w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem szkoły powiadamia policję w celu
przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej.
12. W przypadku rażących zaniedbań rodziców lub ich niewydolności wychowawczej
pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcą i dyrektorem szkoły kieruje sprawę
na policję lub do sądu rodzinnego.
13. W przypadku szczególnie drastycznych zachowań agresywnych, zagrażających
demoralizacją uczniów, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia, dyrektor
szkoły w porozumieniu z Zespołem Wychowawczym natychmiast powiadamia policję
z pominięciem wyżej omówionej procedury. O fakcie tym informuje rodziców ucznia.

