
BEZPIECZEŃSTWO 
UCZNIÓW W SZKOLE



PROCEDURY POSTEPOWANIA NAUCZYCIELI GDY 
DZIECKO JEST OFIARĄ PRZEMOCY

I. Reagowanie na doraźne sytuacje:

1. Słowna i stanowcza reakcja nauczyciela

2. Próba rozdzielenia i odizolowania sprawcy i ofiary w miarę swoich możliwości 
fizycznych

3. Zgłoszenie przypadku wychowawcy i pedagogowi , dyrekcji.

4. Rozmowy ze sprawcą i ofiarą zajścia – konfrontacja zdarzenia przeprowadzona 
przez osoby bezpośrednio uczestniczące w zdarzeniu.

5. Poinformowanie i wezwanie rodziców.

6. Zawsze należy stawać po stronie dziecka pokrzywdzonego, który musi mieć w 
kimś oparcie, nawet jeżeli koledzy maj do niego zastrzeżenia (trzeba 
pamiętać ,że to ono jest ofiarą ,a nie sprawcą)



PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, 
KIEDY NAUCZUCIEL JEST OFIARĄ PRZEMOCY

(znieważenie nauczyciela, upokorzenie)
1. Ujawnienie sytuacji dla dobra swojego i ofiary ( ujawnienie agresji uczniów 

zanim nauczyciel wróci na lekcję do tej samej klasy, w przeciwnym razie 
nastąpi kolejny atak przemocy)

2. Rozmowy pokrzywdzonego nauczyciela z innym nauczycielem, pedagogiem, 
dyrekcją(rozmowy o faktach zdarzenia)

3. Rozmowy razem z dyrektorem, z każdym sprawcą przemocy( jakie były 
przyczyny i motywy ich zachowania)

4. Poinformowanie i wezwanie rodziców
5. Ukaranie sprawców zgodnie z obowiązującymi w szkole regułami
6. Podpisanie zobowiązań z uczniami – sprawcami agresji o nie używaniu 

przemocy(zawarcie kontraktu), kary za łamanie zobowiązania przez ucznia
7. Jeśli została naruszona godność nauczyciela, zostało złamane prawo – 

wezwanie policji(spisanie relacji poszkodowanego i świadków)



***
JAK POSTĘPOWAĆ Z UCZNIEM SPRAWCĄ

1. Uwaga udzielona uczniowi

2. Jeśli pojedyncze uwagi nie dają efektu i uczeń jest wciąż agresywny, stosuje 
przemoc: 

Ø Cykliczne rozmowy zakończone spisaniem umowy określającej obowiązujące 
reguły zachowania i kary za ich łamanie

q Rozmowa z nauczycielem

q Z wychowawcą

q Z pedagogiem

q Z dyrekcją

q Z psychologiem

q Z policją (w zależności od sytuacji)



3. Monitorowanie zachowania ucznia – obserwowanie zachowania ucznia przez 
nauczycieli uczących

4. Nagradzanie i karanie: nagradzanie pozytywne zachowań sprawcy( zauważanie, 
docenienie, chwalenie) a negatywne karanie.

W pracy ze sprawcą najważniejsze jest ,aby nauczyciel pomógł dziecku zastąpić 
dotychczasowe zachowania agresywne  zrachowaniami pozytywnymi.

Taka praca z uczniem wymaga czasu , zaangażowania pracy zespołu nauczycieli 
oraz pewnej wiedzy psychologicznej i pomysłowości.



***
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OFIARA 
PRZEMOCY
Pomoc polega na zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa w szkole – czyli 
przerwaniu wszelkich ataków przemocy, jakie wobec niego stosowano.

1. Rozmawianie z uczniem o istniejącej sytuacji

2. Dla swojego dobra uczeń powinien współpracować z nauczycielem: 
opowiedzieć o konkretnych wydarzeniach, wskazać sprawcę. Na dorosłych 
spoczywa obowiązek rozwiązania tego problemu, zachowanie dyskrecji.

3. Rozmawianie  z rodzicami – współpraca z rodzicami i wspólnymi siłami 
rozwiązanie problemów 

4. Wspieranie dziecka:

Ø Okazywanie zainteresowania uczniowi – rozmawianie na temat jego sytuacji w 
klasie, w szkole, okazanie zrozumienia dla uczuć ucznia



 Pozytywne wzmacnianie ucznia i dodawanie mu odwagi: 

• Ukazywanie mocnych stron dziecka

• Dowartościowywanie 

• Budowanie wiary  w siebie

Ø Uczenie umiejętności reagowania w sytuacjach znęcania się: 

• Dawanie uczniom wskazówek dotyczących reagowania na zaczepki innych 
uczniów(scenki w różnych sytuacjach i przećwiczenie  z dzieckiem)

 Pokazywanie zachowań prowokujących:

• Wskazanie dziecku roli,  jaką dziecko wyzwala agresję innych uczniów, jak ja 
powstrzymać



Podczas rozmów z dzieckiem – ofiarą należy unikać :

 Przypisywania dziecku winę za zaistniałą sytuację

 Bagatelizowanie problemu dziecka

 Dawanie dobrych rad

W wielu wypadkach uczniowie ofiary szkolnej przemocy są niechętne do rozmów 
o swojej sytuacji z powodu lęku przed zemstą sprawców, nieśmiałości, zbyt 
trudnego tematu, małego zaufania do nauczycieli, złego doświadczenia. Należy 
próbować różnych sposobów porozumiewania się z uczniem.



PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI 
JEŚLI UCZEŃ JEST POD WPŁYWEM 

ALKOHOLU, NARKOTYKU
 1) Nauczyciel izoluje ucznia od reszty klasy, ale nie pozostawia go samego.

2) W obecności  innej osoby  (wychowawcy, pedagoga, dyrektora) żąda 
oddania narkotyku i pokazania zawartości torby szkolnej oraz kieszeni 
( nauczyciel nie ma jednak prawa samemu przeszukiwać ubrania i torby 
ucznia).
3) Powiadamia rodziców  i wzywa policję do szkoły, zachęca rodzinę do 
skorzystania ze specjalistycznej pomocy.
4) Jeśli uczeń odmawia  pokazania torby i kieszeni wzywa policję, która 
dokona przeszukania.



Jeśli uczeń popełnia tzw. czyn karalny (np. 
rozbój, pobicie, uszkodzenie ciała) : 

- ale nie ukończył  17 lat , szkoła zawiadamia 
Policję lub Sąd Rodzinny,

- ma więcej niż 17 lat , zawiadamia Policję 
lub Prokuratora.



o INSTYTUCJE , DO KTÓRYCH MOŻNA 
ZGŁOSIĆ SIĘ O POMOC 

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ( MĄTEWSKA 17) 

2.OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW                                  
UZALEŻNIEŃ ( Toruńska 26)

3. POLSKIE  TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANI ( Toruńska 26) 
4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  ( ul. Św. Ducha 90) bezpłatny 
poradnik
5. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
    przy PCPR- Mątewska 17
    - konsultacje indywidualne 
    - terapia małżeńska 
    - poradnictwo prywatne, socjalne
    - grupy wsparcia. 
6. GABINET PSYCHOTERAPII TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I     
    WSPÓŁUZALEŻNIENIA „DeETOH”  ( Okrężna 79 p. 30 ) 



7. TERENOWY  KOMITET OCHRONY  PRAW DZIECKA  (Krzywoustego 15) 
8. KOMENDA POWIATOWA  POLICJI 
9. STRAŻ  MIEJSKA 
10. KURATORZY RODZINNI – SĄD 


