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Procedura postępowania w przypadku agresji fizycznej i bójki 
 

I. Działania podejmowane bezpośrednio w trakcie i zaraz po zdarzeniu(interwencja): 
 

 W przypadku zaistnienia zachowania agresywnego ze strony ucznia (wobec innej osoby bądź 
wobec przedmiotów)  albo w przypadku bójki, świadek zdarzenia powiadamia natychmiast 
najbliższego nauczyciela i psychologa/pedagoga. 

 Nauczyciel(ewentualnie psycholog/pedagog) podejmuje natychmiast działania ukierunkowane 
na zatrzymanie agresywnych zachowań ucznia (uczniów). W razie potrzeby angażuje w działania 
osoby trzecie (innego nauczyciela albo pracownika obsługi). 

 Pedagog/psycholog udają się w miarę możliwości na miejsce zdarzenia. 

 Nauczyciel/psycholog/pedagog sprawdza stan potencjalnych poszkodowanych i w razie potrzeby 
udziela im pomocy przedmedycznej, zawiadamia pielęgniarkę szkolną. Odizolowuje 
poszkodowanych w bezpieczne miejsce (gabinet pielęgniarki itp.). W razie potrzeby (np. doszło 
do poważnego uszkodzenia ciała, utraty przytomności) wzywa pogotowie. Zawiadamia o zdarzeniu 
dyrektora szkoły. 

 Jednocześnie psycholog/pedagog/inny nauczyciel (wezwany do pomocy) zatrzymuje ucznia (ów) 
agresora(ów) i odizolowuje go(ich) w spokojne miejsce. Podejmuje rozmowę* ukierunkowaną na: 

 wyciszenie emocji negatywnych, uspokojenie 

 wstępne wyjaśnienie przyczyn aktu agresji 

*Rozmowę taką powinien prowadzić psycholog lub pedagog! 

 Jeśli stan poszkodowanego ucznia(ów) nie wymaga interwencji lekarskiej, nauczyciel podejmuje 
działania wspierające poszkodowanego(nych) – rozmowa uspokajająca itp. oraz wstępnie próbuje 
ustalić przebieg zajścia. 

  Nauczyciel zajmujący się poszkodowanym uczniem(uczniami) w zależności od oceny sytuacji: 
zawiadamia o zdarzeniu jego(ich) rodzica(ów)  lub wzywa ich do natychmiastowego przybycia do 
szkoły. Jeśli poszkodowany(poszkodowani) jest w złym stanie fizycznym i/lub psychicznym 
zawsze wzywa się rodzica do przybycia natychmiast. Po przybyciu pomocy lekarskiej i/lub rodzica, 
lekarz(w pierwszej kolejności!) lub rodzic podejmują dalsze decyzje dotyczące poszkodowanego 
ucznia. 

8. W przypadku jeśli zdarzenie ma znamiona czynu karalnego psycholog/pedagog/nauczyciel 
zaangażowany w zdarzenie, zajmujący się agresorem(ami) po uzgodnieniu takiej konieczności 
z dyrektorem – wzywa policję. 

9. Psycholog/pedagog/nauczyciel zaangażowany w zdarzenie, zajmujący się agresorem(ami) informuje 
o zdarzeniu i podjętych działaniach jego (ich) wychowawcę (ów) i w zależności od stanu agresora(czy 
jest wstanie panować nad swoim zachowaniem) i szkodliwości czynu oraz po uzgodnieniu 
z wychowawcą – wzywa rodzica(ców) agresora(ów) do przybycia do szkoły natychmiast i odebrania 
dziecka  albo do przybycia w ustalonym z wychowawcą terminie (nie dłuższym niż tydzień od 
zdarzenia). W przypadku, gdy wezwana jest policja, wzywa się rodzica do natychmiastowego 
stawiennictwa. 

10. Po przybyciu policji, to funkcjonariusz decyduje o działaniach wobec agresora(ów) – czy jest 
on(oni) odwieziony na komisariat, czy tylko spisana jest notatka służbowa. W czasie interwencji 
policjantów wobec ucznia, do czasu przybycia jego rodziców, przy uczniu jest pedagog/lub 
psycholog/lub wychowawca/lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

11. W przypadku jeśli zdarzenie ma znamiona czynu karalnego ściganego na wniosek 
poszkodowanego, psycholog/lub pedagog nawiązuje kontakt z rodzicem poszkodowanego(nych) 
ucznia(ów) i informuje o możliwości i procedurze złożenia oficjalnego zawiadomienia na policji. Jeżeli 
zdarzenie ma znamiona czynu karalnego ściganego z urzędu, zawiadomienie składa nauczyciel – 
świadek zdarzenia lub dyrektor szkoły. 
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12. Z przebiegu zdarzenia i podjętych działań dyrektor  lub wyznaczony przez niego nauczyciel 
/psycholog/pedagog zaangażowany w zdarzenie, sporządza notatkę. Notatka przechowywana jest 
w dokumentacji psychologa/pedagoga. 

II. Działania podejmowane niezwłocznie po zdarzeniu (oddziaływania wychowawcze) 

13. Wychowawcy uczestników zdarzenia w porozumieniu z psychologiem  lub pedagogiem 
przeprowadzają rozmowy: 

 z uczestnikami zdarzenia, a jeśli jest taka potrzeba także z jego świadkami rozmowy wyjaśniające 
przyczyny i przebieg zdarzenia.  

 ze sprawcami aktu przemocy rozmowy wychowawcze uświadamiające niewłaściwość 
agresywnych zachowań i konsekwencje ich popełniania oraz  zobowiązujące do zaprzestania 
zachowań agresywnych. 

 z ofiarami aktu przemocy rozmowy wspierające i ukierunkowane na przedstawienie uczniowi 
sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia agresją oraz miejsc i osób gdzie zagrożenie 
można zgłaszać. 

14. Jeżeli akt agresji miał znamiona konfliktu – psycholog przeprowadza z uczestnikami zdarzenia 
spotkanie z elementami mediacji, ukierunkowane na wzajemne zrozumienie racji stron 
konfliktu, znalezienie sposobów zażegnania, lub złagodzenia konfliktu. Ustalenia ze spotkania 
spisuje się, pod ustaleniami podpisują się wszyscy obecni na spotkaniu.* Notatkę przechowuje 
się w dokumentacji psychologa/pedagoga. 

15. Wychowawcy uczestników zdarzenia w porozumieniu z psychologiem/pedagogiem 
przeprowadzają rozmowy z rodzicami uczniów biorących udział w zdarzeniu:* 

 Informują o efektach wyjaśniania przyczyn zdarzenia, rodziców sprawców – o konsekwencjach, 
które poniosą uczniowie agresywni, rodziców ofiar – o sposobach wsparcia ofiar agresji. 

 Rodziców sprawców agresji zobowiązują do oddziaływań wychowawczych skierowanych 
na agresję dziecka 

 Oferują ustalone wcześniej w porozumieniu z psychologiem/pedagogiem formy pomocy uczniom 
ofiarom, także sprawcom agresji (w szczególności formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
jak: regularne spotkania z psychologiem, lub pedagogiem, zajęcia socjoterapeutyczne) 

Z rozmów tych wychowawcy sporządzają notatkę i przechowują ją w dokumentacji wychowawcy. 

* Po wcześniejszych ustaleniach – wymienione rozmowy mogą odbyć się w formie spotkania z elementami 
mediacji uczniów, rodziców, wychowawców, psychologa/pedagoga  albo w formie spotkania Zespołu 
Mediacyjnego. 

16. W przypadku, gdy wymienione działania nie są skuteczne, akt agresji ze strony ucznia(ów) 
powtarza się w szkole*  albo szkoła otrzymuje informacje o agresji ucznia(ów) poza szkołą – 
psycholog/pedagog zgłasza problem na policję i ustala działania wobec ucznia(ów) 
ze specjalistą do spraw nieletnich komisariatu policji w Rumi. Informuje o ustaleniach 
wychowawcę i dyrektora oraz rodzica(ów) ucznia(ów). 

* W przypadku agresji na terenie szkoły uruchamiane są odpowiednie punkty niniejszej procedury 

17. W przypadku, gdy uczeń nadal popełnia akty agresji, wychowawca/ psycholog/ pedagog 
w porozumieniu z dyrektorem przesyła wniosek do Sądu Rodzinnego w związku 
z demoralizacją/ popełnianiem czynów karalnych przez ucznia 
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