
Procedura postępowania w przypadku bójki lub pobicia 

Każdy pracownik szkoły, który zauważy stosowanie przez ucznia lub uczniów wobec innych 
aktów agresji i przemocy fizycznej lub posiadający informacje o zaistnieniu takiego 
zachowania, ma obowiązek podjąć działania w celu natychmiastowego przerwania aktów 
agresji. 

W przypadku stwierdzenia na terenie szkoły lub podczas zajęć zorganizowanychprzez 
szkołę bójki lub pobicia ucznia przez ucznia obowiązuje następująca procedura: 
 
1. Uczeń, który zauważył zdarzenie, powinien niezwłocznie poinformować o tym 
nauczyciela dyżurującego lub wychowawcę klasy. 

2. Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub po uzyskaniu informacji o nim informuje  
o zdarzeniu wychowawcę, a w przypadku jego nieobecności pedagoga i dyrektora szkoły. 

3. W przypadku bójki należy w miarę możliwości rozdzielić uczniów, umieścić ich  
w bezpiecznym miejscu i zapewnić im opiekę. 

4. W przypadku stwierdzenia potrzeby udzielenia pomocy medycznej należy 
poszkodowanego zaprowadzić o pielęgniarki szkolnej lub pedagoga i wezwać pogotowie; 

5. W przypadku stwierdzenia poważniejszych obrażeń u któregoś z uczniów, nauczyciel 
zobowiązany jest do sporządzenia notatki ze zdarzenia i przedłożenia jej dyrektorowiszkoły. 
Na jej podstawie dyrektor zawiadamia Policję. 

6. Wychowawca klasy lub pedagog/psycholog szkolny powiadamia o zdarzeniu 
rodziców/prawnych opiekunów uczniów biorących w nim udział i wzywa ich niezwłocznie do 
szkoły. 

7. Wychowawca klasy i/lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę  
z uczestnikami zdarzenia, uczniami, którzy byli jego świadkami i ustala powody bójki/pobicia 
oraz ustala sprawcę zdarzenia. 

8. Dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą klasy i pedagogiem podejmujedecyzję  
o wymierzeniu uczniowi kary przewidzianej w Statucie szkoły. 

9. Jeżeli zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy dyrektor szkoły wspólniez wychowawcą 
klasy, pedagogiem szkolnym i rodzicami uczniów podejmuje decyzję, czy zasadne jest 
powiadomienie o zdarzeniu Policji (sprawa może zakończyć się polubownie). 
 
10. Jeżeli sytuacja miała miejsce po raz kolejny, dyrektor szkoły powiadamia o zdarzeniu 
Policję i przekazuje do jej dyspozycji uczniów. Gdy uczeń-sprawca nie ukończył 17lat, 
dyrektor szkoły informuje również sąd rodzinny. 

11. W przypadku poważnego urazu dyrekcja szkoły jak też rodzic poszkodowanego mają 
prawo powiadomić Policję. 



12. Dyrektor szkoły ma prawo poprosić Policję w celu ustalenia sprawcy czynu, gdy ten uciekł 
z miejsca lub nie przyznaje się do jego popełnienia. 

Procedura postępowania w przypadku przemocy psychicznej lub fizycznej 

Przez przemoc psychiczną rozumie się: zastraszanie, ośmieszanie, poniżanie, szantażowanie, 
wymuszenia, psychiczne znęcanie się, drwiny, złośliwe plotkowanie, słowne wyżywanie się, 
grożenie itp. 

1. Jeżeli uczeń czuje, że jest ofiarą przemocy ze strony innego ucznia lub uczniów powinien 
zgłosić ten fakt wychowawcy klasy lub pedagogowi/psychologowi, innemu nauczycielowi 
oraz rodzicom. 

2. Osoby będące świadkami takich sytuacji lub mające informacje o nich powinny zgłosić ten 
fakt w/w osobom. 

3. Rodzice mają prawo i obowiązek zgłosić wychowawcy lub pedagogowi/psychologowi fakt 
stosowania przemocy w stosunku do ich dziecka. 

4. W przypadku ujawnienia przemocy psychicznej, wychowawca klasy lub 
pedagog/psycholog szkolny, powiadamia rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego 
ucznia oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia sprawcy. 

5. Wychowawca klasy i/lub pedagog/psycholog szkolny podejmuje działania wyjaśniające 
oraz profilaktyczno- terapeutyczne w stosunku do sprawcy/sprawców.  

6. Jeżeli problem dotyczy klasy lub grupy, pedagog/psycholog prowadzą stosowne zajęcia (na 
życzenie wychowawcy). 

7. Dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą klasy i pedagogiem podejmuje decyzję  
o wymierzeniu uczniowi kary przewidzianej w Statucie szkoły. 

8.W poważnych przypadkach znęcania się nad uczniem czy uczniami dyrektor szkoły wraz  
z pedagogiem decyduje o powiadomieniu Policji lub Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

  

 

 

 

 

 

 



 


