
 1 

Kodeks postępowania z uczniem w sytuacjach 

trudnych 
 

 
 W naszej szkole 22.03.06 roku zostało przeprowadzone przez panią Annę Jurewicz 

szkolenie, w czasie którego my – nauczyciele wspólnie z rodzicami poznaliśmy metody 

skutecznego przeciwdziałania agresji i przemocy. Dzięki warsztatom opracowaliśmy system 

przeciwdziałania agresji i przemocy w naszej szkole. Przed przystąpieniem do pracy zgodnie 

ustaliliśmy, że problem przemocy i agresji to wspólny problem wszystkich nauczycieli                      

i rodziców. Zdecydowaliśmy się na zespołową pracę, wzajemne wspieranie się                                 

w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. 

 System przeciw działania agresji, aby był skuteczny, musi składać się z czterech 

zasadniczych elementów. Opracowaliśmy  więc następujące obszary: 

 

1. Jasne normy zachowania w szkole. 

2. Rzetelna diagnoza stopnia i zakresu agresji i przemocy. 

3. Stała, systematyczna edukacja uczniów, rodziców, nauczycieli. 

4. Sprawny  system interwencji w sytuacjach przemocy. 

 

Jasne normy zachowania w szkole 

 
 Normy zachowania w szkole  określa „Statut,” „Nasz szkolny kodeks”, kontrakty 

zawierane między wychowawcą a uczniami. W celu popularyzacji norm zawartych w tych 

dokumentach każda klasa opracowała graficznie zasady w nich zawarte i umieściła je na 

gazetce ściennej. Stała gazetka dotycząca norm postępowania powstała też na głównym holu 

szkoły. Patronat nad nią obejmuje Samorząd Uczniowski. 

 Na początku roku szkolnego każdy zespół klasowy zawiera kontrakt   z wychowawcą. 

Zasady współpracy w nim zawarte są respektowane w ciągu całego roku szkolnego. 

Uczniowie mogą codziennie utrwalać sobie główne założenia kodeksu, gdyż stanowi on stały 

element gazetki. A oto powtarzające się we wszystkich klasach normy, których uczniowie 

starają się przestrzegać wspólnie ze swoim wychowawcą.  

 

Najważniejsze zasady ujęte w kontraktach klasowych 

 
1. Przychodzimy punktualnie na lekcje. 

2. Po skończonych zajęciach wracamy bezpośrednio do domu. 

3. Pomagamy sobie wzajemnie w nauce i rozwiązywaniu innych problemów. 

4. Unikamy bójek w szkole i poza nią. 

5. Odnosimy się do innych kulturalnie, z szacunkiem. 

6. Jesteśmy prawdomówni. 

7. Bezpiecznie zachowujemy się w czasie przerw. 

8. Rzetelnie wykonujemy nasze obowiązki. 

9. Dbamy o mienie szkoły. 
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Rzetelna diagnoza stopnia i zakresu agresji i przemocy 

 
 System przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole nie mógłby istnieć bez 

systematycznej i rzetelnej diagnozy stopnia i zakresu ich występowania  w szkole. Zdobycie 

tego typu informacji odbywa się poprzez: 

 anamnezę środowiska domowego, 

 przeprowadzanie i analizowanie testów socjometrycznych w klasach, zapoznanie z ich 

wynikami rodziców, 

 uważne monitorowanie zachowania uczniów przez wszystkich pracowników szkoły, 

 obserwacja rodziców i nauczycieli, 

 przeprowadzanie wywiadów z osobami ważnymi w życiu dziecka, z pracownikami 

instytucji, z których korzysta dziecko (np. biblioteka, siłownia), 

 przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, nauczycieli, rodziców pracowników szkoły, 

pedagogów, 

 umożliwienie uczniom wypowiadania się na nurtujące ich problemy, zgłaszanie 

wątpliwości, zadawanie pytań poprzez udostępnienie  „Skrzynki pytań” na szkolnym 

korytarzu. 

 

Stała, systematyczna edukacja uczniów, rodziców, nauczycieli 
 
 Kolejnym etapem zwalczania istniejących już przejawów agresji  i przemocy jak 

również zapobiegania ich pojawieniu się w szkole jest stała, systematyczna edukacja 

nauczycieli, rodziców i uczniów. Obejmuje ona następujące obszary tematyczne: 

 

 zdobywanie wiedzy o zjawisku agresji i przemocy poprzez szkolenia nauczycieli                     

i rodziców (m.in. warsztaty, zebrania z rodzicami, wywiadówki profilaktyczne), 

 przekazywanie uczniom wiedzy na temat istnienia różnych form agresji (słownej, 

fizycznej, bez użycia słów i kontaktu fizycznego, cyberprzemocy), 

 zdobywanie umiejętności przez uczniów i nauczycieli z zakresu komunikacji 

interpersonalnej, 

 uczenie sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze złością oraz radzenia sobie        

z agresją i przemocą rówieśników (obrona bez agresji), pomagania słabszym               

w sytuacji przemocy, 

 ścisła współpraca z pedagogiem (m.in. udział uczniów w zajęciach 

socjoterapeutycznych, lekcjach prowadzonych przez pedagoga, udział uczniów, 

rodziców i nauczycieli w konsultacjach), 

 przekazywanie rodzicom wyników przeprowadzonych ankiet, informowanie o sytuacji 

w danym zespole klasowym, informowanie  o sytuacjach przemocy wśród dzieci, 

 rozpowszechnianie praw i obowiązków, 

 natychmiastowe wyjaśnianie zaistniałych problemów, konfliktów, 

 pogadanki, prelekcje specjalistów, 

 prowadzenie badań socjometrycznych w klasie, 

 wyrabianie wśród uczniów poczucia przynależności do grupy, budzenie empatii, 

 budowanie u uczniów poczucia własnej wartości, asertywności 

 przeciwdziałanie izolowania uczniów. 
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Sprawny system interwencji w sytuacjach przemocy 

 
 Przeciwdziałanie przemocy i agresji dopełnia sprawny system interwencji                                   

w sytuacjach przemocy, czyli zestaw działań, rozmów prowadzących do całkowitego 

wyeliminowania zachowań agresywnych ucznia. W ramach tego systemu wypracowane 

zostały „Procedury postępowania z uczniem w sytuacjach trudnych”. 

 

 

Procedury dotyczą: 

 
 

 
 przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie,                                           

plotkowanie, obgadywanie, namawianie się, 

    słownej                                                                     manipulowanie związkami przyjaźni, 

grożenie, szantażowanie. 

1. Agresji 
 

 bicie, kopanie, popychanie ,podcinanie, 

plucie, wymuszanie pieniędzy, zamykanie w  

fizycznej                                                                  pomieszczeniach, niszczenie wiadomości lub 

wytworów pracy drugiej osoby, różne prace 

zlecone np. noszenie teczki. 

 
                    

 

2. Uzależnień:           
 palenie papierosów 

 spożywanie alkoholu 

 używanie narkotyków 

 dystrybucja narkotyków 

       

 

 

3. Kradzieży. 

4. Świadomego niszczenia mienia szkoły. 

5. Samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie przerw. 

6. Wagarów. 

7. Cyberprzemocy. 
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„Procedury postępowania z uczniem w sytuacjach trudnych” 
 

 
ZACHOWANIE FORMY MOTYWOWANIA DO ZACHOWAŃ 

POZYTYWNYCH 

 

 

AGRESJA SŁOWNA 

1. Rozmowa z wychowawcą i pedagogiem. 

2. Przeproszenie kolegi. 

3. Dyskusja w klasie na temat kultury słowa. 

4.   Wpisanie informacji do klasowego zeszytu uwag        

       w przypadku powtarzania się zachowań. 

5.   Wpływ na ocenę zachowania 

 

 

 

 

AGRESJA 

FIZYCZNA 

1. Przerwanie negatywnych zachowań sprawcy. 

2. Rozmowa z wychowawcą, pedagogiem i rodzicem. 

3. Dotarcie do istoty konfliktu. 

4. Przeproszenie ofiary. 

5. Przypomnienie zasad kulturalnego i spokojnego 

rozwiązywania konfliktów. 

6. Wpisanie informacji do klasowego zeszytu uwag. 

7. W przypadku powtarzania się zachowania współpraca              

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, powiadomienie 

Sądu Rodzinnego i innych instytucji (policją, GOPS). 

 

 

 

 

PALENIE 

PAPIEROSÓW 

1. Odebranie papierosów. 

2. Rozmowa z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem. 

3. Powiadomienie rodziców. 

4. Polecenie napisania referatu na temat szkodliwości 

palenia. 

5. Aktywny udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł.” 

6. Wpływ na ocenę zachowania. 

7. W przypadku powtarzania się zachowania powiadomienie 

Sądu Rodzinnego i innych instytucji (policją, GOPS). 

 

 

 

 

 

SPOŻYWANIE 

ALKOHOLU 

1. Odebranie alkoholu. 

2. Rozmowa z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem. 

3. Powiadomienie rodziców. 

4. Czasowy zakaz uczestnictwa w zabawach, dyskotekach, 

wycieczkach. 

5. Aktywny udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

6. Wpływ na ocenę zachowania. 

7. W przypadku powtarzania się zachowania współpraca              

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, powiadomienie 

Sądu Rodzinnego i innych instytucji (policją, GOPS). 

 

 

 

UŻYWANIE 

NARKOTYKÓW 

1. Odizolowanie ucznia od reszty klasy. 

2. Wezwanie lekarza lub pielęgniarki w celu oceny stanu 

trzeźwości lub odurzenia. 

3. Wezwanie rodziców do niezwłocznego odebrania ucznia 

ze szkoły. 

4. Wpływ na ocenę zachowania. 

5. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje 
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się pod wpływem narkotyku na terenie szkoły 

powiadomienie policji lub sądu rodzinnego. 

6. Współpraca z Poradnią Uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

DYSTRYBUCJA 

NARKOTYKÓW 

1. Zabezpieczenie substancji w obecności innej osoby 

(wychowawca, pedagog, dyrektor)  przed dostępem osób 

niepowołanych. 

2. Powiadomienie dyrektora szkoły. 

3. Powiadomienie rodziców i wezwanie do 

natychmiastowego wstawiennictwa. 

4. Wezwanie policji. 

5. Przekazanie zabezpieczonej substancji policji. 

6. Sporządzenie dokumentacji z całego zdarzenia. 

7. Wpływ na ocenę zachowania. 

 

 

 

 

 

KRADZIEŻ 

1.   Rozmowa z wychowawcą, pedagogiem i dyrektorem. 

2.   Powiadomienie rodziców. 

3.   Zadośćuczynienie (przeproszenie i oddanie skradzionej  

      rzeczy). 

4.   Wpisanie informacji do klasowego zeszytu uwag. 

5.   Wpływ na ocenę zachowania. 

6. W przypadku powtarzania się zachowania współpraca              

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, powiadomienie 

Sądu Rodzinnego i innych instytucji (policją, GOPS). 

 

 

 

 

ŚWIADOME 

NISZCENIE MIENIA 

SZKOŁY 

1 . Rozmowa z wychowawcą, pedagogiem i dyrektorem. 

2.  Powiadomienie rodziców. 

3.  Konsekwencje finansowe. 

4.  Naprawienie szkody. 

5.  Dodatkowa nienagradzalna praca na rzecz szkoły. 

6.  Wpisanie informacji do klasowego zeszytu uwag. 

7.  Wpływ na ocenę zachowania. 

8. W przypadku powtarzania się zachowania współpraca              

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, powiadomienie 

Sądu Rodzinnego i innych instytucji (policją, GOPS). 

 

 

 

SAMOWOLNE 

OPUSZCZANIE 

TERENU SZKOŁY 

W CZASIE PRZERW 

1. . Rozmowa z wychowawcą, pedagogiem i dyrektorem na  

      temat bezpieczeństwa. 

2. Powiadomienie rodziców. 

3. Napisanie referatu na temat bezpieczeństwa. 

4. Pełnienie podczas przerw funkcji dyżurnego na korytarzu 

szkolnym przez tydzień czasu. 

5. Wpisanie informacji do klasowego zeszytu uwag. 

 

 

 

 

 

WAGARY 

1. Zgłoszenie każdego nieusprawiedliwionego dnia dziecka 

pedagogowi lub dyrektorowi szkoły. 

2. Powiadomienie rodziców o nieobecnościach. 

3. Rozmowa z dzieckiem w obecności rodziców, 

wychowawcy i pedagoga. 

4. Obniżenie oceny zachowania. 
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5. Nieklasyfikowanie z danego przedmiotu, jeśli 

nieobecności nieusprawiedliwione wynoszą powyżej 50% 

zajęć. 

CYBERPRZEMOC 1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy. 

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób 

rozpowszechnienia, ustalenie sprawcy, świadków). 

3. Zabezpieczenie dowodów. 

4. Powiadomienie dyrektora, pedagoga szkolnego. 

5. Analiza zdarzenia przy współudziale wychowawcy, 

pedagoga i dyrektora. 

6. Rozmowa z uczniem – sprawcą przemocy o jego 

zachowaniu: 

 Celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności 

zajścia, wspólne zastanowienie się nad jego 

przyczynami i poszukanie rozwiązania sytuacji 

 Sprawca powinien otrzymać jasny i zdecydowany 

komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych form 

przemocy 

 Należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i 

poinformować o konsekwencjach, które zostaną wobec 

niego zastosowane (wpisanie informacji do zeszytu 

uwag, obniżenie oceny zachowanie, zawieszenie na 

pewien okres czasu uprawnienia „Super ucznia”) 

 Sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania 

swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych 

materiałów oraz przeproszenia ofiary 

7. Rozmowa z uczniem – ofiarą cyberprzemocy: 

 Zapewnienie, że nikt nie ma prawa tak się 

zachowywać wobec niego 

 Zapewnienie, że szkoła nie toleruje żadnej formy 

przemocy 

 Porada, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie 

poczucie bezpieczeństwa i w sytuacji powtórzenia 

podobnego zdarzenia 

8. Powiadomienie rodziców sprawcy: 

 Rodzice powinni zostać poinformowania o przebiegu 

zdarzenia i zapoznani z materiałem dowodowym,              

a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i 

podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych 

wobec ich dziecka 

 W miarę możliwości należy starać się pozyskać 

rodziców do współpracy i ustalić jej zasady 

 Można wspólnie z rodzicami opracować projekt 

kontraktu dla dziecka określającego zobowiązania 

ucznia, rodziców i wychowawcy klasy bądź pedagoga 

oraz konsekwencje nieprzestrzegania przyjętych 

wymagań 

9. Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną. 

10. Monitoring sytuacji sprawcy i ofiary przemocy. 

11. W przypadku powtórzenia aktów cyberprzemocy 

powiadomienie policji lub sądu rodzinnego. 
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Postępowanie nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu                              

karalnego lub przestępstwa. 
 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

4. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy. 

5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana. 

6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie 

szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący                

z kradzieży). 


