
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI AGRESYWNEGO ZACHOWANIA SIĘ 
DZIECKA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W STRASZYNIE 

 
     Dzieci znają zasady funkcjonowania w grupie przedszkolnej, są one wspólnie z nimi ustalone. 
Jeżeli dana zasada zostanie przez dziecko złamana wówczas nauczyciel ma do wyboru jasne, 
jedynie dopuszczalne, zrozumiałe i przewidywalne dla dzieci sposoby rozwiązywania problemu. 
Dopuszczalne konsekwencje nieprzestrzegania zasad funkcjonowania dziecka w grupie 
przedszkolnej to: 

1. upomnienie słowne – sformułowane w sposób pozytywny np. mów cicho, zrób to; 
2. w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu – stój, nie, stop, przestań, przytrzymanie 

dziecka – kontakt fizyczny; 
3. ignorowanie – nie dawanie uwagi w sytuacjach, w których nauczyciel chce wygasić 

niepożądane zachowanie dziecka; 
4. zabranianie przywilejów; 
5. brak nagrody – komunikat skierowany do dziecka, w którym nauczyciel informuje 

o tym, że dziecko nie zasłużyło na nagrodę swoim zachowaniem; 
6. izolacja – jeżeli upomnienie słowne nie skutkuje, wówczas nauczyciel wskazuje miejsce,  
w którym dziecko ma spędzić czas, aby się wyciszyć (maksymalnie do 2 minut od momentu 

uspokojenia się). 
 

     Jeżeli dziecko nie reaguje na polecenia, wówczas nauczyciel może swoim ciałem pokierować 
ruchami dziecka (bez użycia przemocy) w wyznaczonym kierunku, czyli może sterować manualnie 
dzieckiem. 
     W przypadku agresji fizycznej, np. gryzienie, plucie, popychanie, kopanie, pociąganie za włosy, 
krzyk, pisk, używanie wulgaryzmów itp. dziecko jest izolowane od grupy (w zależności od sytuacji 
- na terenie sali lub poza nią, np. korytarz, szatnia). Dziecko pozostaje  wówczas pod opieką osoby 
dorosłej. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka w wieku przedszkolnym samego bez 
opieki. 
 
Dopuszczalne jest: 

-  przytrzymanie ręki dziecka, które zamierza uderzyć inne dziecko, 
- wyprowadzenie dziecka, zachowującego się w sposób agresywny, za rękę z sali, 
- zastosowanie ucisku nadgarstka rozluźniającego zacisk palców, np. podczas ciągnięcia za 
włosy. 

Zabronione i niedopuszczalne jest stosowanie kar cielesnych, upokarzanie dziecka, krzyk 
i szarpanie itp. 
 
Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do: 

1. Jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, 
stanu majątkowego, wyznania itp. 

2. Prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu. 
3. Przestrzegania praw dziecka. 



4. W razie otrzymania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw 
dziecka ze strony rodziców (opiekunów prawnych), dyrektor przedszkola na wniosek Rady 
Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje, takie jak: pomoc społeczna, policja lub Sąd 
Rodzinny. 
 

 


