
ZACHOWANIA TRUDNE DZIECI 

1. Nauczyciele poprzez zabawy kształtują inteligencję emocjonalną w zakresie 

rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi, kształtują świadomość siebie – swoich 

zainteresowań, upodobań, woli, wzmacniają samoocenę, uczą zasad bycia grupie, 

zachęcają do wyzwań i podejmowania zadań. 

2. W grupach przedszkolnych na początku roku szkolnego zawiera się umowy dotyczące 

zachowania – wspólnie z dziećmi wypracowuje się kodeksy grupowe, które są znane 

dzieciom i przez nich akceptowane; 

3. Nauczyciele nadzorują relacje fizyczne i psychiczne pomiędzy dziećmi, natomiast 

reagują w sytuacji dostrzeżonej nieprawidłowości; 

4. Nauczyciele stosują metody wychowawcze zapewniające oczekiwane rezultaty oraz 

niwelowanie zachowań niepożądanych; 

5. Rodzice mają możliwość indywidualnego uzgadniania z nauczycielem sposobów 

prowadzenia pracy wychowawczej z ich dzieckiem. 

6. W sytuacji zachowań niezgodnych z ustaleniami kodeksu, zachowań agresywnych 

dziecka podejmuje się następujące działania: 

o Rozmowa z dzieckiem - opisanie zachowania, odwołanie do kodeksu 

grupowego w celu ustalenia poprawnego zachowania, uzyskanie od dziecka 

informacji o zrozumieniu przebiegu rozmowy i oczekiwań nauczyciela; 

o Doprowadzenie do rozwiązania konfliktu między dziećmi poprzez wspólny 

opis zdarzenia przez obydwie strony, nazwanie wzajemnych emocji, 

negocjowanie rozwiązania; 

o Jeśli zachowanie wychowanka wiąże się z uszkodzeniem ciała innego dziecka 

będącego sprawca, zgłoszenie sytuacji dyrektorowi; 

o Obserwacja zachowania dziecka przez nauczyciela w celu egzekwowania 

ustaleń i zapewnienia bezpieczeństwa innym dzieciom; 

o Obserwacja zachowania dziecka, sytuacji wychowawczej w grupie przez 

psychologa ( w sytuacji powtarzających się sytuacji kryzysowych); 

o Ustalenie przyczyny powtarzających się zachowań niepożądanych, w tym 

agresywnych dziecka we współpracy z rodzicami, psychologiem i dyrektorem; 

o Podjęcie ustaleń z rodzicami dziecka agresywnego zmierzającego do 

niwelowania zachowań trudnych we współpracy z psychologiem, ewentualnie 

dyrektorem; 



o Założenie karty indywidualnych zachowań, jeśli sytuacje trudne ( agresja, 

nieposłuszeństwo) powtarzają się – motywowanie do zachowań pożądanych. 

7. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego informowania nauczyciela  

o niepokojących zdarzeniach dotyczących ich dziecka, które zdaniem rodziców miały 

miejsce w przedszkolu, w celu wyjaśnienia i podjęcia działań. W rozwiązaniu sytuacji 

trudnych nauczyciele współpracują z rodzicami, psychologiem oraz dyrektorem. 

8. Nauczyciele nie przekazują informacji o dzieciach, w tym o zachowaniach 

niepożądanych dziecka innym rodzicom i osobom postronnym. 

 


