
PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA 

 PRZEJAWIAJĄCEGO TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE 

 

 Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji za każdym razem gdy: uczeń 

łamie zasady zawarte w regulaminie świetlicy, przejawia zachowanie agresywne (agresja 

słowna i fizyczna) lub gdy nie stosuje się do uwag wychowawcy świetlicy. 

Wychowawca świetlicy postępuje zgodnie z poniższymi krokami: 

Krok 1: Wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem 

i sporządza notatkę służbową w „Zeszycie informacji o uczniach”. Z treścią notatki zapoznają 

się uczeń i wychowawca klasy (składając podpisy). W przypadku braku poprawy i dokonaniu 

trzech wpisów, należy przystąpić do wdrożenia kolejnych procedur. 

Krok 2: W przypadku utrzymujących się trudności wychowawczych, wychowawca świetlicy 

inicjuje spotkanie z pedagogiem. Z treścią notatki z tego spotkania zapoznaje się uczeń 

i wychowawca klasy (składając podpisy). W przypadku powtarzania się zachowań 

niewłaściwych, pomimo dwukrotnego spotkania z pedagogiem, należy podjąć kolejne 

działania. 

Krok 3: Gdy uczeń nadal postępuje niewłaściwie, wychowawca klasy, na prośbę 

wychowawcy świetlicy, wzywa do szkoły rodziców/ prawnych opiekunów i przekazuje im 

informacje, dotyczące negatywnego zachowania dziecka. Przeprowadza rozmowę 

z rodzicami/ prawnymi opiekunami w obecności ucznia.  wychowawca zobowiązuje ucznia 

do zaniechania negatywnego postępowania,  rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego 

nadzoru nad dzieckiem oraz do  przeprowadzenie rozmowy na temat przestrzegania praw 

człowieka, wewnętrznych  regulaminów szkolnych oraz budowania pozytywnych relacji 

międzyludzkich. Należy  porządzić odpowiednią notatkę w „Zeszycie informacji o uczniach”, 

którą następnie  odpisują rodzice, stanowi to bowiem ich zapewnienie o poprawie 

w zachowaniu  cznia. 

Krok 4: Gdy uczeń dalej przejawia zachowania agresywne otrzymuje „naganę dyrektora 

szkoły”, o czym w formie ustnej lub pisemnej zostają poinformowani rodzice dziecka. 

Krok 5: Po wykorzystaniu powyższych kroków, jeśli uczeń nadal sprawia trudności 

wychowawcze, kierownik świetlicy składa pisemny wniosek do Dyrektora szkoły 

o czasowym zawieszeniu ucznia (minimum na okres jednego tygodnia) w prawach uczestnika 

świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki i powrotu do 

domu. 

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. 

Procedura obowiązuje od  01.09.2021 r. 

 


