
 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  

POBICIA LUB BÓJKI 

 

W przypadku jednorazowego incydentu(bez obrażeń): 

1. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim informuje                

o  zdarzeniu wychowawcę, a w przypadku jego nieobecności pedagoga szkoły i/lub 

dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca powiadamia rodziców obu stron(poszkodowanego i sprawcy) o 

zaistniałej sytuacji i organizuje spotkanie w szkole. 

3. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz rodzicami 

uczniów. 

4.  Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami w celu 

wyjaśnienia przyczyn i przebiegu sytuacji oraz ustalenia formy kary oraz 

konsekwencji czynu oraz formy  zadośćuczynienia (zadośćuczynienie). 

5. Wpis  z przeprowadzonej rozmowy zamieszcza się w dokumentacji pedagoga 

szkolnego oraz w dzienniku klasowym (kontakty z rodzicami). 

6. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą, po 

uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie rodziców uczniów, podejmuje decyzję                            

o zawiadomieniu policji. 

7. W stosunku do ucznia-sprawcy zajścia zastosowane zostają kary regulaminowe, w 

tym obniżenie oceny ze sprawowania.  

8. W szczególnych przypadkach, w celu ustalenia ostatecznej wersji wydarzeń można 

wykorzystać istniejące zapisy monitoringu szkolnego.  

 

W przypadku powtarzających się incydentów(lub niosących poważne obrażenia): 

1.Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim zapewnia 

ofierze w razie konieczności opiekę medyczną. Następnie informuje o zdarzeniu 

wychowawcę lub wychowawców. 

2. Wychowawca powiadamia rodziców obu stron(poszkodowanego i sprawcy) o 

zaistniałej sytuacji i organizuje spotkanie w szkole. 

3. Wychowawca ustala termin spotkania z poszkodowanym, sprawcą oraz rodzicami 

uczniów. 

4.  Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami w celu 



wyjaśnienia przyczyn i przebiegu sytuacji oraz ustalenia formy kary oraz 

konsekwencji czynu oraz formy  zadośćuczynienia (zadośćuczynienie). 

5. Wpis  z przeprowadzonej rozmowy zamieszcza się w  dokumentacji pedagoga 

szkolnego oraz w dzienniku klasowym (kontakty z rodzicami). 

6. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą, po 

uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie rodziców uczniów, podejmuje decyzję                       

o zawiadomieniu policji. 

7. W stosunku do ucznia-sprawcy zajścia zastosowane zostają kary regulaminowe, w 

tym obniżenie oceny ze sprawowania.   

8. W przypadku ucznia przejawiającego poważne problemy emocjonalne, które 

manifestują się częstymi (udokumentowanymi w dokumentach szkolnych) 

zachowaniami agresywnymi (agresja słowna, psychiczna, fizyczna) szkoła proponuje 

rodzicom ucznia zgłoszenie się po pomoc do poradni psychologiczno – pedagogicznej 

lub osób mających uprawnienia do udzielania takiej pomocy (psycholog). 

1. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą, po 

uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie rodziców uczniów, podejmuje decyzję                             

o zawiadomieniu policji. 

2. W szczególnych przypadkach, w celu ustalenia ostatecznej wersji wydarzeń można 

wykorzystać istniejące zapisy monitoringu szkolnego.  

 

 


