
Procedury rozwiązywania konfliktów między uczniami 

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie 
 

Wstęp: 

O konflikcie mówimy wtedy, kiedy dwie lub więcej osób (bądź też dwie lub więcej 

grup) spostrzegają, że nie mogą zaspokoić swoich potrzeb bez zmiany zachowania innych, z 

którymi pozostają w jakiejś zależności. 

Konflikty to naturalne zjawisko w życiu szkolnym i warto je traktować jako źródło 

informacji o problemach. Szkoła jest miejscem gdzie młodzi ludzie mogą uczyć się 

konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Postrzeganie konfliktów, jako 

sytuacji motywujących do zmian sprzyja konstruktywnemu ich rozwiązywaniu. 

1. Spory i sytuacje konfliktowe należy rozstrzygać mając na uwadze harmonizowanie 

sprzecznych interesów. 

2. Nauczyciel, który jest świadkiem konfliktu uczniowskiego, bądź do którego zostało 

zgłoszone takie zajście, rozmawia z uczniami uczestniczącymi w konflikcie, wyjaśnia 

sytuację, wpisuje informację do dziennika elektronicznego. 

3. W trudniejszych sytuacjach, w razie naruszenia przez uczniów regulaminów 

obowiązujących w szkole, nauczyciel będący świadkiem konfliktu, bądź do którego 

zostało zgłoszone takie zajście podejmuje działania: 

a. Przeprowadza rozmowę dyscyplinującą. 

b. Ma możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa oraz pedagoga szkolnego; 

c. Wpisuje uwagę do dziennika elektronicznego. 

d. Za pomocą dziennika elektronicznego zgłasza ten problem do wychowawcy, 

pedagoga, psychologa oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów.  

e. Dodatkowo w przypadku agresji fizycznej niezwłocznie zawiadamia 

telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w 

konflikcie; Zawiadomienie telefoniczne  odnotowuje się w dzienniku 

elektronicznym oraz rejestrze rozmów telefonicznych w sekretariacie szkoły. 

f. O etapach rozwiązywania konfliktu rodzic/opiekun prawny jest informowany 

na bieżąco przez wychowawcę/wychowawców. 

4. Wychowawca: 

a. stara się zrozumieć przyczyny konfliktu; 

b. doprowadzić do zadowalającego obie strony rozwiązania; 

c. przeprowadza rozmowę interwencyjną, mającą na celu ustalenie okoliczności 

konfliktu i ewentualnych świadków zdarzenia; 

d. jeśli zachodzi taka potrzeba, korzysta z pomocy specjalistów (pedagog, 

psycholog, inny nauczyciel); 

e. organizuje spotkanie z rodzicami w obecności pedagoga lub psychologa lub 

innego nauczyciela, który może pełnić rolę mediatora oraz protokolanta. 

Protokół podpisują wszyscy obecni na spotkaniu. O planowanym spotkaniu 

zawiadamia dyrekcję szkoły poprzez dziennik elektroniczny; 

f. o konflikcie i jego rozwiązaniu informuje dyrekcję szkoły za pomocą 

dziennika elektronicznego. 

5. W przypadku konfliktu między uczniami z różnych klas sytuację rozpoznają 

wychowawcy tych klas, którzy postępują zgodnie z punktem 4. W miarę potrzeby rolę 



mediatora spełnia pedagog, psycholog, inny nauczyciel, w ostateczności dyrekcja 

szkoły. 
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