
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59  

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

 

Problemy wychowawcze występujące najwcześniej to: niewłaściwe 

zachowanie na lekcjach (przeszkadzanie), agresja wobec rówieśników 

(przeważnie słowna, choć zdarza się i fizyczna), próby wymuszania jednych 

uczniów wobec innych, agresywne wulgarne słownictwo, kradzieże. Nie notujemy 

wymuszeń, nagminnych wagarów. Wymienione sytuacje przyjmują najczęściej 

następujące formy: 

a) agresja słowna- dokuczanie, przezywanie, wulgarne słownictwo, 

b) agresja fizyczna- popychanie, szturchanie, przewracanie, rzadziej bójki, 

c) agresja psychiczna- podporządkowanie, izolowanie, wymuszanie posłuszeństwa.  

 

Dotychczasowe działania.  

1. Opracowanie Programu wychowawczego i Szkolnego programu profilaktyki i 

wdrożenie ich do realizacji.  

2. Współpraca Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną przy rozwiązywaniu 

problemów diagnozowania, kierowanie na różne formy terapii i zajęć 

warsztatowych indywidualnych i grupowych.  

3. Współpraca z policją w zakresie profilaktyki: pogadanki, warsztaty na temat 

bezpiecznych zachowań. 

4. Współpraca z innymi instytucjami: MOPR, Rada Osiedla, itp. 

5. Organizowanie spotkań nauczycieli i pracowników Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w obrębie zespołów klasowych, konsultacje, dzielenie się 

doświadczeniem, opracowanie indywidualnych procedur postępowania wobec 

ucznia (głównie z ADHD).  

6. Dyżury nauczycieli na przerwach, obserwowanie i monitorowanie zachowań 

uczniów w czasie zajęć. 

7. Konsultacje nauczycieli i rodziców z pedagogiem szkolnym.  

8. Badanie potrzeb uczniów i organizowanie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o 

sygnalizowane w badaniach potrzeby. 

9. Rady szkoleniowe dla nauczycieli na temat przejawów agresji i radzenia sobie 

z nią; udział w zewnętrznych kursach i szkoleniach. 



10. Spotkania z rodzicami poświęcone problematyce agresji prowadzone przez 

nauczycieli, pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, specjalistów z 

UMSC, KUL.  

11. Opracowanie i przestrzeganie procedur rozwiązywania problemów zawartych 

w Statucie szkoły. 

Data rozpoczęcia działań – wrzesień 2007 –powołanie koordynatora do 

spraw bezpieczeństwa – Grażyna Klińska. 

Założenie dziennika interwencji – pedagog szkolny. 

Powołanie zespołów d/s opracowania procedur postępowania w 

sytuacjach zagrożeń. 

Poprzez przemoc rozumiemy czyny bezprawne dokonane z użyciem 

fizycznego i psychicznego przymusu. To działania z wykorzystaniem fizycznej 

i/lub psychicznej przewagi, prowadzące do bezprawnego narzucenia komuś 

swojej władzy, panowania. Program Przeciw przemocy powinien opierać się na 

dwóch filarach - profilaktyce oraz zapobieganiu skutkom już zaistniałej przemocy. 

Realizowanie zadań profilaktycznych może przybierać różne formy. Jedną z nich 

jest podejmowanie działań mających na celu rozwijanie u dzieci ogólnych 

umiejętności psychologicznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

empatii, uczenie reagowania na zagrożenia, które pojawiają się w ich środowisku. 

Najważniejszą wartością, jaką pragniemy osiągnąć realizując poszczególne 

segmenty programu, jest - poczucie bezpieczeństwa. Należy je rozumieć jako 

niezbędny warunek umożliwiający dobrą jakość życia i rozwoju tak własnego, jak 

i innych. Celem programu jest uświadomienie uczniom wagi poczucia 

bezpieczeństwa dla każdego z nas. W wyniku proponowanych zadań pragniemy 

wzbudzić w uczniach potrzebę podejmowania działań zmierzających do 

wzmacniania poczucia bezpieczeństwa u siebie i innych. Wiedza na temat 

zagrożeń i umiejętność ich przeciwdziałaniu będzie w tym wypadku 

najważniejszym filarem nasze pracy. W konsekwencji powinno to ich uodpornić 

na pokusy, nauczyć postawy asertywnej wobec groźnych propozycji, zniwelować 

powstawanie lub wpłynąć na zmianę złych nawyków i przyzwyczajeń. 

Profilaktycznie – także nauczyć zajmująco i ciekawie spędzać wolny czas. 

Nadrzędnym celem programu jest promowanie bezpiecznego, wolnego od 

przemocy i zagrożeń stylu życia społeczności szkolnej. Chcemy, by poprzez 

uczniów program docierał także do rodziców, których wsparcie i współdziałanie 

jest niezbędne w kształtowaniu prawidłowych postaw u dzieci. 

Cele ogólne: 

1. Nabywanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, głównie 

negatywnych. 

2. Kształtowanie właściwego stosunku do własnych emocji. 

3. Nabycie umiejętności radzenia sobie z nimi. 



4. Doskonalenie procesu komunikacji interpersonalnej uczeń-uczeń, uczeń-

nauczyciel, uczeń-rodzice. 

5. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

Propozycje zajęć przeciwdziałających agresji dla klas I – III 

1. Rozpoznanie potrzeb wychowawczych uczniów. 

- Badania ankietowe. 

- Rozmowy z rodzicami. 

- Wywiady środowiskowe. 

2. Nauka zasad kulturalnego zachowania – zasady savoir-vivre, grzeczność 

na co dzień, radzenie sobie z własną i cudzą agresją. 

- Poznanie obowiązujących zasad właściwego zachowania. 

- Tworzenie kodeksu zasad poprawnego zachowania w klasie. 

- Rozpoznawanie uczuć, nazywanie ich. 

- Ćwiczenie zachowań asertywnych. 

- Organizowanie zajęć wyciszających, ćwiczących koncentrację. 

3. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. Zasady prawidłowej 

komunikacji. Nadawanie i odczytywanie komunikatów słownych. 

Kształtowanie prawidłowych kontaktów między dziećmi. Rozwiązywanie 

konfliktów. 

- Organizowanie zajęć integrujących grupę. 

- Zabawy dramowe – odgrywanie ról. 

- Nauka sposobów pokojowego rozwiązywania konfliktów: pogadanka, 

drama, dyskusja. 

4. Prace nad budowaniem własnej wartości, dbałość o rozwój zainteresowań. 

- Organizowanie zajęć, które pozwolą na poznanie indywidualnych 

możliwości, zdolności i mocnych stron ucznia: zapewnienie udziału w pracy 

kół zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów, organizowanie 

konkursów: polonistycznych, recytatorskich, ortograficznych, czytania ze 

zrozumieniem i innych, zapewnienie udziału w zawodach szkolnych i 

międzyszkolnych, aktywizacja uczniów poprzez prezentację ich osiągnięć. 

5. Organizowanie zajęć integracyjnych. 

- Spotkania integracyjne klasy w szkole i w plenerze. 

- Spotkania integracyjne z udziałem rodziców. 

- Wycieczki. 

- Uroczystości szkolne i pozaszkolne, zabawy, imprezy. 

- Wspólne wyjścia do kina, teatru, filharmonii. 

- Gry i zabawy integracyjne organizowane w klasach. 

- Udział w akcjach charytatywnych. 

6. Rozwiązywanie sytuacji problemowych na bieżąco. Elementy programu 

„Bezpieczny dotyk”. 

- Współpraca z rodzicami – informowanie na bieżąco o sytuacjach 

problemowych. 

- Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – 



Pedagogiczną. 

- Spotkania z psychologiem. 

7. Opieka nauczycieli w trakcie zajęć i przerw. 

- Dyżury nauczycieli w czasie przerw. 

- Nie pozostawianie uczniów samych w klasie. 

- Zapewnienie opieki w świetlicy przed i po lekcjach, wspólne wyjścia na 

śniadanie. 

8. Nagradzanie właściwych zachowań, karanie niewłaściwych. 

- Częste stosowanie różnych form oceniających. 

- Ocena opisowa na świadectwie. 

9. Współpraca z rodzicami. 

- Udział rodziców w zajęciach otwartych. 

- Spotkania integracyjne. 

- Organizacja spotkań z psychologiem i pedagogiem z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

- Indywidualne spotkania i rozmowy z wychowawcą, nauczycielami i 

pedagogiem szkolnym. 

- Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych. 

- Współpraca ze Strażą Miejską. 

Propozycje zajęć przeciwdziałających agresji dla klas IV – VI 

1. Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasie. 

- Badania ankietowe. 

- Rozmowy z rodzicami. 

- Wywiady z poprzednim wychowawcą klasy. 

- Spotkanie zespołu: poprzedni wychowawca, nauczyciele klasy IV, 

aktualny wychowawca: konsultacje, wymiana spostrzeżeń i doświadczeń . 

2. Organizowanie spotkań nauczycieli zespołu klasowego z pedagogiem i 

psychologiem szkolnym. 

- Opracowanie indywidualnych procedur wobec niektórych uczniów (np. z 

ADHD). 

- Wymiana poglądów, konsultacje. 

3. Włączanie w plan pracy wychowawców i tematykę godzin wychowawczych 

treści mających na celu przeciwdziałanie agresji. 

- Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych: werbalnych i 

niewerbalnych, aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne; zajęcia 

warsztatowe: rozmowa, praca w grupach, dyskusja, techniki plastyczne, 

scenki, zabawy dydaktyczne. 

- Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie: tworzenie norm 

grupowych, ćwiczenie zachowań asertywnych, samopoznanie i poznanie 

innych (wady i zalety, mój styl, potrzeby), budowanie postawy otwartości; 

tworzenie listy własnych cech: pozytywnych i negatywnych oraz 

neutralnych; metoda niedokończonych zdań; sformułowanie klasowego 

„kodeksu moralnego”. 

- Kształtowanie umiejętności różnicowania emocji: opanowanie i 



przezwyciężanie złości; dostrzeganie asertywnych uczuć i umiejętność ich 

nazywania; sposoby radzenia sobie ze strachem; nawiązanie 

nieagresywnych kontaktów. 

- Konstruktywne rozwiązywanie problemów. 

- Samodoskonalenie i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i 

innych – współpraca uczniów, nauczycieli i rodziców. 

- Udział w akcjach niosących pomoc poszkodowanym –Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Gorączka Złota. 

- Współpraca z Domem Opieki Społecznej. 

- Organizowanie opieki nad młodszymi kolegami, pomoc w nauce. 

4. Dbałość o rozwój zainteresowań uczniów, zachęcanie do brania udziału w 

imprezach sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Zwracanie uwagi na 

zasady fair – play. 

- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o potrzeby uczniów. 

- Zachęcanie do uczestnictwa w pracy kół. 

- Wskazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

- Organizowanie przez szkołę imprez, zawodów i uroczystości – włączanie 

uczniów. 

5. Obserwowanie i monitorowanie zachowań uczniów w czasie lekcji. 

- Zwracanie uwagi na wszelkie przejawy agresji. 

- Konsekwentne reagowanie. 

- Bieżące informowanie pedagoga i psychologa szkolnego. 

6. Czynne dyżury nauczycieli podczas przerw. 

- Dyżury podczas przerw i 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. 

7. Przestrzeganie zasad wynikających z „kontraktu z uczniem dotyczącego 

oceny ze sprawowania” . 

- Bieżące wpisywanie punktów dodatnich za właściwe zachowanie i 

punktów ujemnych za niewłaściwe. 

- Promowanie zachowań pozytywnych. 

8. Współpraca Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli i rodziców. 

- Spotkania uczniów z policjantami, Strażą Miejską. 

- Wspólne dyżury na przerwach nauczycieli i przedstawicieli Samorządu 

Szkolnego. 

9. Rozwiązywanie sytuacji problemowych na bieżąco według ustalonych 

procedur. 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych . 

1. Na zajęciach lekcyjnych : 

- uwaga ustna, 

- nagana  lub wpisanie punktów ujemnych . 

2. Odseparowanie ucznia ( interwencja pedagoga, psychologa , dyrektora. 

Uczeń jest zobowiązany uzupełnić wiadomości i zadania z zakresu lekcji, 

którą z powodu swego zachowania opuścił. 

- rozmowa z uczniem,  

- powiadomienie rodziców / opiekunów o zachowaniu ucznia, 



- wezwanie rodziców / opiekunów do szkoły na rozmowę w sprawie 

zachowania ucznia , 

- ukaranie ucznia stosownie do przewinienia . 

 

3. Z przypadku zachowania  zagrażającego bezpieczeństwu uczniów, 

nauczycieli lub pracowników szkoły , naruszania ich nietykalności : 

- wezwanie pogotowia ratunkowego, 

- powiadomienie Straży Miejskiej , Policji . 

    4. W przypadku powtarzających się zachowań nagannych ( patrz punkt 3 ) 

powiadomienie Sadu dla Nieletnich, Kuratora Oświaty , Wydziału Oświaty. 

 

SYTUACJE KRYZYSOWE  

1. Bójki. 

- Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia rozdziela bijących się uczniów. 

- W razie potrzeby wzywa pielęgniarkę szkolną lub samodzielnie udziela 

pomocy. 

- Osoba interweniująca powiadamia wychowawcę klasy, który ustala 

przyczynę i sprawcę bójki. 

- Wychowawca odejmuje uczniowi punkty z zachowania. 

- W razie poważnych uszkodzeń ciała wychowawca powiadamia rodziców 

ucznia (lub prawnych opiekunów). 

- W sytuacji powtarzających się bójek, wychowawca informuje dyrektora, 

pedagoga oraz rodziców ucznia. 

- Przeprowadzona zostaje rozmowa wychowawcy, dyrektora i pedagoga z 

uczniem i jego rodzicami. Uczeń zobowiązuje się do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. Rodzicom zostaje również zaproponowana również konsultacja 

z psychologiem. 

- W przypadku poważnych uszkodzeń ciała i powtarzających się zachowań 

agresywnych, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki 

oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi efektów, 

wówczas dyrektor szkoły może podjąć decyzję o powiadomieniu Policji lub 

Sądu Rodzinnego. 

- Wychowawca klasy oraz pedagog lub zaproszony specjalista 

przeprowadzają na lekcjach wychowawczych zajęcia dotyczące 

konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 

oraz zagrożeń i skutków bójek. 

 

2. Niszczenie mienia. 

- Nauczyciel będący świadkiem niszczenia mienia szkolnego ustala 

sprawcę. 

- Nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę klasy i dyrektora. 

- Wychowawca powiadamia rodziców ucznia i zobowiązuje ich do naprawy 



szkody. 

- Wychowawca wpisuje uczniowi ujemne punkty z zachowania. 

3. Wymuszanie, zastraszanie. 

- Każda osoba, która była świadkiem, bądź ofiarą wymuszenia pieniędzy 

lub rzeczy, a także była zastraszana powinna bezzwłocznie powiadomić o 

tym wychowawcę klasy, a ten dyrektora szkoły. 

- Dyrektor podejmuje stosowne działania w celu wyjaśnienia sprawy. 

- Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wpisuje 

ujemne punkty z zachowania. 

- W przypadku powtarzania się wymuszeń pieniężnych lub stosowania 

pogróżek i zastraszania, dyrektor szkoły może powiadomić Policję lub Sąd 

Rodzinny. 

4. Wulgaryzmy. 

- Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest reagować na wulgarne 

słownictwo uczniów. 

- Wychowawca lub nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem i wpisuje 

punkty ujemne z zachowania. 

- Wychowawca podczas spotkania z rodzicami zwraca uwagę na 

pojawiające się wulgaryzmy wśród uczniów. 

- Każdy nauczyciel podczas prowadzonych zajęć zwraca uczniom uwagę na 

kulturę słowa. 

5. Kradzież. 

- Każda osoba, która była ofiarą kradzieży zgłasza ten fakt wychowawcy 

klasy. 

- Wychowawca ustala okoliczności, świadków i sprawcę kradzieży. 

- Wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora oraz rodziców sprawcy 

kradzieży. Przeprowadzona zostaje rozmowa ze sprawcą w celu poznania 

motywów czynu, naprawienia szkody. 

- Wychowawca odejmuje uczniowi punkty z zachowania i sporządza 

notatkę ze zdarzenia. 

- W przypadku powtarzających się kradzieży, dyrektor w porozumieniu z 

wychowawcą i pedagogiem zgłasza ten fakt na Policję lub do Sądu 

Rodzinnego. 

6. Wagary. 

- Sytuacje, które mogą wskazywać, że nieobecności ucznia spowodowane 

są wagarami:  

a)   brak usprawiedliwienia pojedynczych nieobecności, 

b)   opuszczanie pojedynczych godzin w ciągu dnia, 

c)   opuszczanie pierwszych lub ostatnich godzin bez zgłaszania tego 

nauczycielowi, po okazaniu zwolnienia od rodziców. 

- Każdy nauczyciel jest zobowiązany do odnotowywania nieobecności 

uczniów na lekcjach. 

- Wychowawca sprawdza na bieżąco obecność uczniów na zajęciach, 

rozmawia z uczniem na temat przyczyny jego nieobecności w szkole, 

konsultuje na bieżąco z rodzicami przyczyny nieobecności dziecka w 



szkole, w przypadku stwierdzenia ucieczki z lekcji, natychmiast informuje 

rodziców odnotowując rozmowę w dzienniku lekcyjnym, wpisuje uczniowi 

punkty ujemne z zachowania, powtarzające się wagary zgłasza do 

dyrektora szkoły. 

- W przypadku zaniedbywania obowiązku regularnego posyłania dziecka do 

szkoły przez rodziców, wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora 

szkoły oraz pedagoga. 

- Dyrektor wysyła do rodziców list zawierający upomnienie, że obowiązek 

szkolny nie jest realizowany i wzywa do posłania dziecka do szkoły w 

wyznaczonym terminie. Jednocześnie pismo zawiera informację, że 

niespełnienie obowiązku szkolnego zagrożone jest skierowaniem sprawy do 

UGiM i Sądu Rodzinnego. Pismo wysyłane jest jako przesyłka polecona. 

- Jeżeli rodzice nie zastosują się do wezwania i dziecko w wyznaczonym 

terminie nie podejmie nauki, dyrektor szkoły ma obowiązek skierowania 

pisma do UGiM o niespełnieniu obowiązku szkolnego przez ucznia. 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem kierują 

sprawę do Sądu Rodzinnego. 


