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Zasady profilaktyki agresji
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Dbaj o godność każdego ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły.
Obserwuj, co inni robią dobrze i chwal ich za to.
Nie eksponuj, nie modeluj agresji.
Stwórz klimat jawności.
Nie pozwalaj na wnoszenie niebezpiecznych narzędzi na teren
szkoły/ placówki.
Zauważaj „małą” agresję i reaguj na nią.
Nie toleruj żadnej agresji (polityka „ zero tolerancji”).
Nie usprawiedliwiaj żadnej agresji.
Nie pozwól, aby uczestnik agresywnego incydentu otrzymał
korzyści z agresji.
Wprowadź i stosuj zasady Treningu Zastępowania Agresji (ART).
Nie pozwalaj na żadne wyjątki od tych zasad.
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10 zasad przeciwdziałania przemocy.
Reagowanie na najmniejszy przejaw agresji - nie wolno traktować
zachowań agresywnych jak „normalne w tym wieku", „chłopcy
tak się zachowują", „ojej, ale z tego Tomka oferma"...
Osobiste, fizyczne potwierdzanie głoszonych prawd - należy dbać o
to, by nie być postrzeganym jako osoba, która tylko mówi, ale
jako osoba, która wierzy w to, co mówi, a co najważniejsze,
pilnuje, by działo się tak, jak powiedziała. „Koniec bijatyki", „Nie
chcę więcej tego słyszeć".
Bezwzględnie rozdzielamy strony - najlepiej nie tylko fizycznie, ale
również zakazujemy bezpośredniego kontaktu werbalnego.
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10 zasad przeciwdziałania przemocy.
Natychmiast określamy granice - nie możemy w żadnym wypadku
dopuścić do tego, by któraś ze stron próbowała nam grozić - to
my jesteśmy od tego, żeby ustalać reguły i mamy prawo je
egzekwować.
Przekazujemy jednoznaczną ocenę stwierdzonych faktów „Postąpiłeś źle. Zabraniam ci tak postępować. Tu się tak nie
robi". W żadnym wypadku nie możemy jednak komentować ani
tym bardziej moralizować.
Musimy zgromadzić jak najwięcej obiektywnych faktów - określić
przyczynę, bezpośredni powód, potencjalnych
sprzymierzeńców. To nie jest łatwe, należy przede wszystkim
unikać osobistego zaangażowania, zawierzenia pierwszemu
wrażeniu i skłonności do subiektywnej oceny.
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10 zasad przeciwdziałania przemocy.
Nie możemy pozwolić uciec żadnej ze stron - „Wróć! Najpierw powiedzcie,
o co wam poszło, a dopiero potem pójdziecie".
Należy poważnie traktować wszelkie przejawy agresji - „Widzę, że biliście
się naprawdę", „Ta rana jest prawdziwa". W żadnym wypadku nie
można bagatelizować. Ważne, żeby podkreślać, że strona skrzywdzona
jest człowiekiem i ma takie same prawa jak inni.
Należy wyciągać konsekwencje - reakcja na zło nie może być tylko czczą
pogróżką, muszą za nią iść konkretne cele, najlepiej zorientowane na
zadośćuczynienie skrzywdzonemu.
Należy pilnie obserwować strony po ustąpieniu agresji. Trzeba być w
bezpośrednim kontakcie z osobami zdarzenia tak długo, aż
stwierdzimy, że wszyscy pojęli, co się stało. Należy zrobić wszystko,
żeby nie dopuścić do kolejnych starć.
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Działania interwencyjne

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia,
który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd
rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez
ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję
(art. 4 Upn i art.304 Kpk).
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Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub
przestępstwa.
• Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły.
• Ustalenie okoliczności i świadków zdarzenia.
• Przekazanie sprawcy (jeśli przebywa na terenie szkoły)
dyrektorowi placówki lub pedagogowi szkolnemu pod
opiekę.
• Powiadomienie rodziców.
• Niezwłoczne powiadomienie policji, szczególnie
w przypadku gdy sprawa jest poważna (znaczne uszkodzenie
ciała) lub nieznana jest tożsamość sprawcy.
• Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa
i przekazanie ich policji.
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Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który jest ofiarą
czynu karalnego lub przestępstwa.
• Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej bądź
zapewnienie, gdy zajdzie taka potrzeba, pomocy lekarskiej.
• Niezwłoczne powiadomienie dyrektora placówki.
• Poinformowanie rodziców pokrzywdzonego ucznia.
• Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje
konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów,
ustalenie okoliczności zdarzenia, świadków.
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• Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
każda szkoła posiada własny program wychowawczy i
program profilaktyki.
• Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy uchwalanie
programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły
jest kompetencją rady rodziców, działającej w porozumieniu
z radą pedagogiczną. Program wychowawczy szkoły i
program profilaktyki są realizowane przez wszystkie
podmioty zaangażowane w życie szkoły.
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Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa
uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U.1991 nr 95 poz.425 z późn. zmian.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002
r. (Dz.U. 2003 nr 6 poz.69 z późn. zmian.).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w
sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć
edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U.
2009 nr 139 poz.1132 z późn. zmian.)
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Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa
uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26
października 1982 r. (Dz.U. 1982 nr 35 poz.228)
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.
2014 poz. 382).
• Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada
1964 r. (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r., Nr 43 poz. 296).
Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw.
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Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa
uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
• Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr
35 poz.230).
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2011 nr 105 poz. 614).
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Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa
uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013 nr 0
poz.1166).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26,
poz. 226).
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Wybór aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa
uczniów w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej
• Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 nr 0 poz.538)
• Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555, z
późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie
ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz.384)
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami).
Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2010 r. Nr 125, poz.842)
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Strony internetowe

• OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
www.ore.edu.pl
• DYŻURNET www.dyzurnet.pl
• SAFE INTERNET www.saferinternet.pl
• FUNDACJA DZIECI NICZYJE fdn.pl
• CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ www.ceo.org.pl
www.przemocwszkole.org.pl
• Instytut Amity – www.amity.pl
• www.szkolabezprzemocy.pl
• www.sieciaki.pl
• www.dzieckowsieci.fdn.pl
• INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH isap.sejm.gov.pl
• HELPLINE www.helpline.org.pl
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Adresy poradni psychologiczno – pedagogicznych:
•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku (powiatowa)
76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel. 59 8546085
http://www.poradnia.slupsk.pl
e-mail: pppslupsk2@interia.pl

•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku (miejska)
76-200 Słupsk, ul. Narutowicza 9, tel. 59 8456020
http://www.ppp.slupsk.pl
e-mail: ppp.slupsk1@poczta.onet.pl

•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytowie
77-100 Bytów, ul. Gdańska 59 , tel. 59 8222520
http://bip.pppbytow.infocit.pl
e-mail: poradniabytow@wp.pl

•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miastku
77-200 Miastko, ul. Młodzieżowa 4a , tel. 59 8570400
http://www.poradnia.miastko.com.pl
biuro@poradnia.miastko.com.pl,

•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku
Lębork, ul. Okrzei 15a, tel. 59 8621834
http://www.ppplebork.republika.pl
e-mail: ppplebork@poczta.onet.pl
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