
Erőszak elleni szabályzat 

 

Alapok 

 

Az erőszak jelentős idegeskedést és aggodalmat okoz az áldozatoknak és családtagjaiknak. 

Az iskola felelős ennek felismeréséért és megszüntetéséért. 

 

Az erőszak számos formát ölthet. Ezek a következők lehetnek: 

 

• Fizikai sértés - ütés, rúgás, vagyontárgyak eltulajdonítása és tönkretétele. 

• Szóbeli sértés - becsmérlés, inzultálás vagy ismétlődő kötekedés. 

• Szellemi sértés - folyamatos jellegű, pl. kirekesztés egy adott csoportból. 

 

Az erőszak meghatározása: támadó magatartás, amely számos alkalommal megismétlődik. 

 

Célok 

 

Az iskolaközösség minden tagjának érdeke, hogy a személyzet és a tanulók, a személyzet tagjai, 

valamint a tanulók közötti viszonyt a kölcsönös tisztelet jellemezze. A cél egy olyan légkör 

kialakítása az iskolán belül, amely az erőszakot elfogadhatatlannak minősíti. Ki kell alakítani a 

kölcsönös tisztelet légkörét, és ahol erőszak történik, azonnal és hatékonyan fel kell lépni ellene. 

 

Irányelvek 

 

Az iskola: 

  

• Ösztönözzük a tanulókat, hogy jelentést tegyenek az erőszak bármely formájáról. 

• Elvárjuk, hogy a tanárok hallgassák meg a történteket és ennek megfelelően cselekedjenek, 

pontosan feljegyezzék az eseteket, és szükség esetén értesítsék az illetékes tanárt. 

• Tájékoztatjuk a tanulókat, a szülőket és a tanárokat az erőszakkal szembeni eljárásokról. 

• Bevonjuk a teljes személyzetet, beleértve a nem tanár munkatársainkat is. 

• Minden tanuló és szülő figyelmét felhívjuk az erőszakkal szembeni „Nulla tolerancia” 

irányelvre. 

• Proaktív és megelőző stratégiákkal és reakciókkal rendelkezünk az erőszakkal szemben. 

 

Eljárások 

  

• A tanároknak meg kell hallgatniuk az érintett feleket, hogy pontos képet kapjanak a 

problémáról.  

• Leírást kell adni az eset(ek)ről, amelyről másolatot kell adni az illetékes tanároknak. 

Alapvetően fontos, hogy írásos nyilvántartást készítsenek minden esetről. 

• Ha az esetet nem lehet egyszerűen megoldani, az alábbi eljárások valamelyikét kell követni: 

i) Az erőszak áldozatáról és/vagy az elkövetőjéről jelentést kell tenni az iskolaigazgatónak 

vagy az illetékes tanárnak.  

ii) Be kell hívni az iskolába a szülőket elbeszélgetésre, szükség esetén tolmáccsal együtt. 



iii) Rendszeresen figyelni kell a helyzetet, hogy az erőszak ne ismétlődhessen meg. 

iv) Az erőszak elkövetőjét el kell különíteni az osztálytársaktól, súlyos esetben fel kell 

függeszteni. 


