SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI
NA ROK SZKOLNY 2013-2014
Stanowi załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA – SPRAWCY
PRZEMOCY
1. Zwrócenie dziecku uwagi.
2. Rozmowa wyjaśniająco-dyscyplinująca z wychowawcą
(po 3 uwagach-ostrzeżeniach)
3. Opracowanie planu pomocy dziecku-sprawcy przez wychowawcę,
we współpracy z zespołem do spraw wychowawczych i nauczycielami
uczącymi dziecko. Powołanie zespołu diagnozującego i opracowującego plan
działań wobec sprawcy.
4. Rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, wraz z podpisaniem kontraktu.
5. W przypadku braku realizacji zadań wynikających z kontraktu, rozmowa z
wychowawcą i innym nauczycielem (członkiem zespołu ds. wychowawczych)
6. Rozmowa ucznia i jego rodziców z Dyrektorem Szkoły.
7. W razie braku współpracy ze strony rodziców – możliwość dyscyplinarnego
zwolnienia dziecka ze szkoły.
Decyzję o włączeniu rodziców na każdym z etapów postępowania
wychowawczego podejmujemy w zależności od sytuacji.
II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA POSZKODOWANEGO
1. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w szkole.
2. Rozmowa wspierająco - wyjaśniająca z wychowawcą.
3. Opracowanie planu pomocy dziecku – przez wychowawcę, we współpracy z
zespołem do spraw wychowawczych i nauczycielami uczącymi dziecko.
4. Powołanie zespołu diagnozującego i opracowującego plan działań wobec
sprawcy.
Decyzję o włączeniu rodziców na każdym z etapów postępowania
wychowawczego podejmujemy w zależności od sytuacji.
III. PULA KONSEKWENCJI ZA ZACHOWANIA NIEZGODNE Z
REGULAMINEM SZKOŁY
1.
2.
3.
4.
5.

Spędzanie przerwy w wyznaczonym miejscu.
Spędzanie przerwy z wyznaczonym nauczycielem.
Oddzielne jedzenie śniadania lub obiadu.
Napisanie listu z przeprosinami.
Wystąpienie publiczne lub napisanie pracy pisemnej na temat związany z
popełnionym uczynkiem.

6. Czasowe zawieszenie możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych i/lub
świetlicy szkolnej (opuszczanie szkoły zaraz po lekcjach).
7. Zakaz wyjazdu na wycieczkę.
8. Zakaz reprezentowania szkoły w turniejach/konkursach międzyszkolnych.
9. Przyjście wraz z rodzicami i przeproszenie osoby poszkodowanej
(i jej rodziców).
10. Zawieszenie w prawach ucznia.

Na każdym etapie dodatkowo wychowawca może wymagać od sprawcy:
1. Naprawienia szkód.
2. Zadośćuczynienia osobie poszkodowanej.
3. Prac na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.

