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Zarządzenie Nr 61/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 

 w Jaśle 

z dnia 10.12.2019 r. 

 

 

 

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania 

ucznia stwarzającego zagrożenie dla  bezpieczeństwa i  zdrowia własnego  oraz innych 

 

 

Na podstawie art. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U.2019.1148), 

oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz Statutu  Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zarządza się 

co następuje: 

 

 

 

§1 

 

Wprowadza się procedurę postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia 

stwarzającego zagrożenie dla  bezpieczeństwa i  zdrowia własnego  oraz innych w Zespole 

Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. 

 

 

§ 2 

 

Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia stwarzającego 

zagrożenie dla  bezpieczeństwa i  zdrowia własnego  oraz innych w Zespole Szkół Miejskich nr 3 

w Jaśle 
 

1. Podjęcie  przez nauczyciela  próby wygaszenia  zachowania agresywnego poprzez rozmowę 

z uczniem, zajęcie go inną czynnością, odwrócenie uwagi i inne czynności wychowawcze 

wynikające z wiedzy i doświadczenia nauczyciela.  

2. W przypadku, gdy czynności te nie skutkują, nauczyciel zawiadamia pedagoga/ 

psychologa/dyrektora lub innego wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela o zaistniałej 

sytuacji. 

3. Podjęcie wspólnych działań mających na celu powstrzymanie dalszych zachowań agresywnych 

ucznia np. poprzez odizolowanie go od grupy, zapewnienie miejsca, w którym będzie miał 

możliwość uspokojenia się i przemyślenia swojego zachowania.  
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4. W przypadku braku możliwości opanowania agresywnego zachowania ucznia i odizolowania 

go od grupy, zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczniom poprzez wyprowadzenie ich 

z klasy przez nauczyciela.  

5. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia, nauczyciel ma prawo przytrzymania 

ucznia w celu powstrzymania go przed dalszymi atakami.  

6. W przypadku stwierdzenia agresywnego zachowania ucznia, stwarzającego zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych, naruszającego nietykalność osobistą nauczyciela, 

rodzic/opiekun prawny zostaje poinformowany o zastosowaniu metody przytrzymania i innych 

działaniach interwencyjnych.  

7. W przypadku powtarzających się zachowań agresywnych ucznia, rodzic/opiekun prawny 

podpisuje zgodę na przytrzymywanie dziecka w sytuacjach, gdy jego zachowanie zagraża 

bezpieczeństwu i/lub zdrowiu jego i innych uczniów.  

8. Brak takiej zgody jest podstawą do wzywania policji/straży miejskiej lub/i pogotowia 

ratunkowego  w przypadku pojawienia się zachowań agresywnych. O tym fakcie informowani 

są niezwłocznie rodzice/opiekunowie prawni.  

9. W razie niemożności przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikających z braku 

współpracy, z braku efektów tej współpracy lub z innych zaniedbań obowiązków 

rodzicielskich, szkoła kieruje wniosek do Sadu Rodzinnego o podjęcie działań adekwatnych 

do sytuacji.  

10. W przypadku uczniów przejawiających duży poziom agresji i często podejmujących 

zachowania stanowiące zagrożenie dla nich samych i innych,  opracowywane są w uzgodnieniu 

z rodzicami indywidualne procedury, uszczegóławiające sposób postępowania z danym 

uczniem.  

 
 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2019  

Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle   

z dnia 10.12.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zostałem/am zapoznany/a z obowiązującą w szkole Procedurą postępowania 

w przypadku agresywnego zachowania ucznia stwarzającego zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i  zdrowia własnego  oraz innych. 

 Akceptuję  jej zapisy .  

 

………………….                                         ………………………………………………… 

Data       Podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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