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WSTĘP

                  Tak, jak w wielu szkołach w Polsce spotykamy się dosyć często z problemem przemocy. 

Podejmowane  dotychczas,  indywidualnie  przez  poszczególnych  nauczycieli  i  wychowawców, 

działania nie zawsze przynosiły oczekiwane efekty  wychowawcze. Dlatego wspólnie z uczniami, 

rodzicami i nauczycielami podjęto decyzję o przystąpieniu do realizacji programu profilaktycznego: 

,,Szkoła bez przemocy”. Poprzedzały ją przeprowadzone wśród uczniów i rodziców ankiety, których 

wyniki wykazały zasadność wdrożenia programu :,,Szkoły bez przemocy”. 

             Koordynatorami programu  na terenie szkoły zostały :

  Klasy I- III    –  p. Renata Kiewisz

  Klasy IV- VI –  p. Ewelina Kałamarska



        Nauczyciele ci byli odpowiedzialni za zapoznanie się z założeniami powyższego programu i 

przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym osobom . Ponadto czuwają oni nad jego 

realizacją. Informacje zdobyte w internecie i prasie oraz wyniki przeprowadzonych ankiet były 

inspiracją do zaadaptowania programu na potrzeby naszej placówki. W ten sposób powstały:

1. Założenia programowe 

2. Plan realizacji programu „Szkoła bez przemocy”

3. Plan szkoleń w ramach WDN

4. Plan współpracy z rodzicami

5. Plan pracy z uczniami klas I- III

6. Plan pracy z uczniami klas I- IV

7. Opracowanie Kodeksu Zachowania obowiązującego w Szkole Podstawowej 

w Gietrzwałdzie
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1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE „ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY”
CELE 

• zapobieganie przejawom wszelkiej agresji 

• uświadamianie uczniom skutków przemocy

• dbanie o bezpieczeństwo i podnoszenie jego poziomu

• umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych

ZADANIA

• budowanie pozytywnych więzi ucznia ze szkołą

• integracja klasy i społeczności uczniowskiej

• współpraca z  rodzicami  w  zakresie  planowania  pracy  profilaktycznej,  rozwiązywania 

powstałych problemów

• współpraca  z  nauczycielami,  poradnią  pedagogiczno-psychologiczną,  policją  

w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

SPOSOBY REALIZACJI

• pogadanki 

• krótkie scenki dramowe, inscenizacje

• gazetki

• konkursy

• rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

OCZEKIWANE EFEKTY:

• minimalizacja zachowań agresywnych wśród dzieci na terenie klasy i szkoły

• dzieci będą  wiedziały,  jak  uniknąć  zagrożeń,  które  nie  sprzyjają  ich  zdrowiu  

i bezpieczeństwu

• uczniowie będą dbać o własne bezpieczeństwo na terenie klasy i szkoły

• dzieci będą wiedziały, jak radzić sobie z różnymi formami agresji

• uczniowie będą umieli wykorzystać wybrane zachowania asertywne

FORMA SPRAWDZANIA EFEKTÓW PROGRAMU „SZKOŁA  BEZ PRZEMOCY”

• rozmowa, wywiad z dziećmi, wychowawcą, rodzicami

• obserwacja zachowań wybranych uczniów, przejawiających zachowania agresywne

• analiza dokumentacji szkolnej (klasowych liczników zachowania)

• ankieta  dla rodziców i dzieci sprawdzająca efekty  działań wychowawczych
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2. PLAN REALIZACJI PROGRAMU „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”
LP. ZADANIA 

OGÓLNE
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE FORMY REALIZACJI

1. Adaptacja do 
wymogów 
programowych

Zapoznanie z Kodeksem
Zachowania i Regulaminem  WSO

Zajęcia zgodne z programem.
Integracja wewnątrz klasowa i międzyklasowa 
Rozwieszenie na terenie szkoły plakatów informujących o 
przystąpieniu do programu 
„ Szkoła bez przemocy”

2. Stwarzanie 
warunków 
bezpieczeństwa na 
terenie szkoły i poza 
nią

Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie 
przerw.

Omówienie sytuacji kryzysowych.

Wdrażanie rodziców do 
przeciwdziałania agresji w domu 
rodzinnym i podczas zabaw dziecka z 
rówieśnikami na podwórku.

Dyżury nauczycieli.

Cykle lekcji wychowawczych.

Pedagogizacja rodziców.

3. Higiena zdrowia 
fizycznego i 
psychicznego

Zapoznanie uczniów z ochroną 
zdrowia.

Przedstawienie skutków agresywnego 
zachowania się.

Udzielanie wsparcia psychicznego w 
trudnych sytuacjach.

Zajęcia rozwijające świadomość własnego ciała i roli równowagi 
zdrowotnej.

Zajęcia ruchowe.

Pogadanki na temat organizowania i spędzania czasu wolnego.

Tworzenie klasowych kodeksów zachowań, norm i praw 
regulujących stosunki koleżeńskie.

Opracowanie norm, zasad pracy w grupie, pomoc koleżeńska.

Pogadanki z pracownikiem policji. 

4. Zapobieganie 
wulgaryzmom

Wskazanie kulturalnego sposobu 
wyrażania się.

Zwroty grzecznościowe.

Natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy 
wulgaryzmów.

Indywidualne  rozmowy  z uczniami, rodzicami, zebrania.

5. Alternatywne formy 
działania szkoły

Organizacja zajęć wynikających z 
programów szkoły (wychowawczy, 
pedagogiczny)

Przygotowanie inscenizacji, krótkich scenek dramowych w 
ramach godzin wychowawczych i omawianie niewłaściwych 
zachowań.
 Nagradzanie wzorowych postaw.

6. Współpraca z 
rodzicami.

Informowanie rodziców o przejawach 
zachowań agresywnych, wspólne 
radzenie sobie z tym problemem.

Przekazywanie informacji na temat zachowań uczniów.
Pedagogizacja rodziców .
Wspieranie rodziców w procesie wychowywania dziecka.
Udzielanie wskazówek do postępowania z dzieckiem 
agresywnym. 
Wskazywanie instytucji, które udzieliłyby pomocy rodzinie.

7. Doskonalenie się 
nauczycieli.

Doskonalenie się nauczycieli w 
ramach WDN .
Samodoskonalenie się nauczycieli.

Zapoznanie nauczycieli z przyczynami agresji .
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w relacjach z 
uczniami.

Szkolenia, warsztaty.

Analiza fachowej literatury.
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3. PLAN SZKOLEŃ W RAMACH WDN
     Doskonalenie  w ramach WDN ma za  zadanie przygotować nauczycieli do  realizacji zadań 

z zakresu programu „Szkoła  bez  przemocy”.  Koordynatorzy przygotowali  szkolenia  i  warsztaty, 

które  pozwolą wychowawcom  nabyć  umiejętności  diagnozowania  problemu  i  podejmowania 

odpowiednich środków zaradczych.

Tematyka szkoleń i warsztatów w ramach WDN:

1. Jak zdobyć szacunek ucznia?

2. Przyczyny ,, trudnych” zachowań uczniów.

3. Agresja szkolna i sposoby jej zapobiegania.

4. Niewłaściwe postawy rodzicielskie.

5. Dziecko w świecie mediów.

4. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
       Organizując różnorodne formy kontaktów z rodzicami szkoła może i powinna wpływać  na 

podniesienie jakości wychowania i poprawę  bezpieczeństwa dziecka w szkole .Każdy  nauczyciel 

powinien dbać  o dobra współpracę z  rodzicami,  podejmować  działania  które sprawią,  że  rodzic 

będzie  się  angażował  w  realizację  szkolnego  programu „Szkoła  bez  przemocy”,  a  jego  udział  

w wychowaniu dziecka będzie stawał się coraz bardziej świadomy. Wskazane wobec tego wydaje się 

planowanie pracy z rodzicami .

Organizując współpracę z rodzicami w ramach programu „Szkoła bez przemocy” nauczyciel 

może wspomagać ich wiedzę w zakresie wychowania dziecka, pomóc rozpoznawać zachowania 

agresywne oraz podać propozycje właściwego reagowania na nie. Na pozytywnych relacjach szkoła- 

nauczyciel- rodzic oraz ich wspólnych i jednorodnych działaniach  skorzystają przede wszystkim 

dzieci. 

Cele 
• Nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami

• Współudział rodziców we wdrażaniu programu

• Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych spowodowanych agresją

• Wzbogacenie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w aspektach wychowania 

dotyczących przeciwdziałania agresywnym zachowaniom

• Ujednolicenie wymagań wobec dziecka

Zadania 

• Rozpoznawanie warunków życia i sytuacji domowej uczniów sprawiających problemy 

wychowawcze

• Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły
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• Informowanie rodziców  o niewłaściwych zachowaniach dzieci

• Przygotowanie i realizacja  pogadanek dla rodziców – pedagogizacja w ramach spotkań z 

rodzicami

• Udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

• Dzielenie się wiedzą  z zakresu pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej

Metody pracy

• słowne: rozmowy, dyskusje, pogadanki

• podające: przekaz informacji, referaty, artykuły

Tematyka spotkań z rodzicami

            Żadna szkoła ani tym bardziej pojedynczy nauczyciel nie jest wstanie  przeciwstawić się 

problemowi przemocy wśród uczniów bez udziału rodziców. Nie wszyscy zaś rodzice dostrzegają 

ten  problem,  zwłaszcza  rodzice   dzieci  agresywnych.  Rolą  nauczycieli  jest  więc  pedagogizacja 

rodziców  w  zakresie  rozpoznawania agresywnych  zachowań  i  przeciwdziałania  im.  W  ramach 

realizacji  ogólnopolskiego programu  „Szkoła bez przemocy” proponujemy następujące tematyki 

spotkań z rodzicami.

LISTOPAD

1.”Szkoła bez przemocy”- ogólne założenia programu,  Kodeks Zachowania dla uczniów S.P. 

w Gietrzwałdzie.

2. Rodzaje szkolnej agresji i jej przyczyny.

3. Zasady, którymi powinni posługiwać się rodzice wychowując swoje dziecko.

STYCZEŃ

4.Jak pokonać agresję ?

5.Wpływ mediów na agresywne zachowanie dzieci i młodzieży.

MARZEC

6. Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci .

7. Wskazania do postępowania z dzieckiem agresywnym w domu. 

5. PLAN PRACY Z UCZNIAMI KLAS I - VI
ŚRODKI ZARADCZE PODEJMOWANE NA POZIOMIE ZESPOŁU KLASOWEGO:

• diagnoza problemu w klasie

• rozwiązywanie problemów na bieżąco

• podawanie uczniom sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych

• ścisła  współpraca  z  rodzicami  -  informowanie  o  zachowaniu  dziecka,  pedagogizacja 

rodziców, szybki kontakt z rodzicem w związku z "potrzebą chwili"

• rozpoznanie środowiska rodzinnego (wywiad środowiskowy)
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• współpraca ze wszystkimi nauczycielami, poradnią pedagogiczno –psychologiczną, a w razie 

potrzeby z policją.

PROPOZYCJE ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH:

• Co to jest agresja?

• Rodzaje agresji

• Co to jest złość?

• Co robisz ze swoją złością?

• Dlaczego zachowujemy się agresywnie?

• Czy możemy kontrolować swoją agresję?

• Dokuczanie to też agresja

• W jaki sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe?

Materiały do w/w zajęć zgromadziły i udostępniły panie: Renata Kiewisz i Ewelina Kałamarska -  

koordynatorki przedsięwzięcia.

ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH   I- VI

        PAŹDZIERNIK

1. Opracowanie  „Licznika  zachowania” –  narzędzie  służące  do  pomiaru  zachowań 

agresywnych,  które są  zaznaczane na diagramie czarnymi  kratkami.  Na koniec każdego 

miesiąca wychowawca oblicza ilość zachowań agresywnych (negatywnych) i pozytywnych 

każdego  ucznia.  Procentowy  wskaźnik  agresji  w  klasie –  opracowała p.  Ewelina 

Grabowska (Załącznik 1).

GRUDZIEŃ-CZERWIEC

2. Realizacja  w/w  zajęć wychowawczych  według  zgromadzonych  scenariuszy- 

wychowawcy poszczególnych klas.

PAŹDZIERNIK

3. Ułożenie regulaminu zawierającego normy  postępowania zapobiegające agresji –

uczniowie klasy I- VI  pod kierunkiem wychowawców; Marioli Nogalskiej,

     Renaty Kiewisz, Danuty Riemer .

4.  Wyeksponowanie nowego kodeksu na gazetce w korytarzu szkolnym. (Załącznik2.)

          PAŹDZIERNIK – uczniowie klas I-III

5. Opracowanie wzoru zachowania – uczniowie układają samodzielnie wiersz pt. 

:”Wzorowy Krzyś” – wyeksponowanie go w miejscu dostępnym dla wszystkich uczniów, 

czyli na korytarzu szkolnym. ( Załącznik3).

          PAŹDZIERNIK – uczniowie klas IV-VI.

6. Wykonanie plakatów z zasadami postępowania w ważnych obszarach i dziedzinach 

życia szkoły, dotyczących:

- sposobu traktowania 
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- uczenia się

- poruszania się

- rozwiązywania konfliktów

- porozumiewania się

MARZEC

7. Międzyklasowy konkurs  najciekawszych scenek dramowych, plakatów i rymowanek 

potępiających przemoc- wychowawcy klas.

8. Opracowanie systemu nagradzania-rada pedagogiczna.  (Załącznik 4 i 5)

9. Opracowanie dyplomów dla:

• Zdobywców tytułu:„Klasy bez przemocy”- p. Danuta Riemer  (Załącznik 6)

• Dla najlepszego negocjatora  - p.Danuta Riemer  ( Załącznik 7)

10. Wykonanie gazetki ściennej na temat agresji – na korytarzu szkolnym - 

p. , Agnieszka Kowalska , Radosław Nadolski, Agnieszka Rymkiewicz, Iwona 

Wojciechowska.(Załącznik 8)
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Załącznik 1

LICZNIK ZACHOWANIA
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Ogólne zestawienie klasy
  …...%   ……%

  zachowania negatywne (agresywne) zaznaczamy poprzez zamalowanie czarnym kolorem kratki  przyporządkowanej danemu uczniowi w 

danym dniu nauki.

 zachowania pozytywne kolorem żółtym

 nieobecność ucznia w danym dniu nauki X

Załącznik 2
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Kodeks zachowania uczniów klas I- VI  -    projekt i wykonanie ;Mariola Nogalska , 

Renata Kiewisz, Danuta Riemer

Kodeks zachowania uczniów klas I- VI
1. Pamiętaj kolego szanuj każdego.

2. Na przemoc oczu nie zamykamy, 

każdemu w potrzebie pomagamy.

3. Kto będzie odpowiadał za złe czyny?

              Ty sam i nikt inny!

4. Kiedy kolega namawia Cię do czegoś złego,

              Ty mu odpowiedz:

              „Ja wolę zrobić coś dobrego!”

5. Już nie chcę być w szkole „ananasem”,

             wolę być w zachowaniu „asem” !  

6. Zawsze, a nie czasami staramy się panować nad emocjami!

7. Na korytarzu nie biegamy, ponieważ

o bezpieczeństwo swoje i kolegów dbamy!

8. Czasami bolą słowa, choć wydaje się to niemożliwe, 

przezwiska i przykrości bywają też bardzo uciążliwe!

9. Koleżeństwo, współczucie i życzliwość popłaca,

nawet dlatego, że na Twój widok nikt głowy nie odwraca!

9. Być dobrym kolegą to wielki zaszczyt !

              Wszyscy z tobą chętnie będą się bawili,

               samotnie nie spędzisz ani chwili!

10. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

              Chyba rozumiesz , co to znaczy kolego?

11. Z agresją w szkole precz!

              Lepsza grzeczność zamiast niej!

12. Przemocy : STOP!

              To dewiza nasza,

              Rozumie to cała nasza klasa!

13. Jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy?

             Wśród osób starszych szukaj pomocy.

14. Pamiętaj!

              Złe zachowanie będzie potępiane,

               a dobre nagradzane!

15. Nie radzisz sobie, jesteś prześladowany?

              Szukaj pomocy u dorosłych!

16. Nie skarż, gdy komuś nie dzieje się krzywda!

             To niekoleżeńskie ! 

             Tak postępuje tylko skarżypyta!

17. Umiałeś nabroić?

              Do winy się przyznaj!

                         Tak postępuje prawdziwy mężczyzna ! 
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18. Czarodziejskie słowa ; proszę , dziękuję, przepraszam, to najlepsza broń w walce z agresją!

Opracowali uczniowie kl. I- III pod kierunkiem wychowawców

Załącznik 3

Wzorowy Krzyś
Oto Krzyś.
Krzyś wesoły jest od dziś, bo jest w szkole bez przemocy.
Zło nie zazna tu pomocy.

   Krzyś zawsze o swój wizerunek dba, każdego dnia.
Koledze i koleżance w lekcjach pomaga.

   Nigdy nikomu pomocy nie odmawia.

Często używa: proszę, przepraszam, dziękuję.
Wszystkie konflikty, dzięki tym czarodziejskim słowom polubownie rozwiązuje.

Nigdy nie skarży na kolegów 
i w ten sposób wielu przyjaciół zyskuje.
Nikogo nie „wkopuje”.

Rówieśników nie przezywa
I agresywnym nie bywa.

Nie używa przemocy.
Wśród osób starszych w „opałach” szuka pomocy.

Gdy ktoś płacze lub jest smutny, 
Krzyś zawsze pocieszy,
a często też rozśmieszy.

Lubimy Krzysia - kolegę naszego.
Przykład brać chcemy, z niego.
Zawsze pamiętamy, że nigdy nic nie tracimy,
kiedy dla innych coś dobrego robimy.

  

Autorzy : uczniowie klasy I- III
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Załącznik 4

                             Jak zdobyć tytuł 

„Szkoły bez przemocy”?
1. Przestrzegaj kodeksu zachowania w szkole i poza nią!

2. Czuwaj nad zachowaniem innych osób z klasy – w razie potrzeby staraj się w 

odpowiedni sposób! rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

3. Nigdy nie odpowiadaj na agresję agresją!

4. Poproś wychowawcę o podanie sposobów postępowania z osobami agresywnymi!

5. Kiedy wszelkie ugodowe sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych zawiodą, 

poproś o pomoc osoby dorosłe :

 wychowawcę

 nauczyciela dyżurującego

 innego dorosłego pracownika    szkoły

 rodziców
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załącznik 5

Co można zyskać przestrzegając kodeksu
„Szkoły bez przemocy?

1. Poprawisz swoją ocenę z zachowania.

2. Wspólnie z kolegami i koleżankami z klasy , możecie zdobyć tytuł „Klasy bez 

przemocy”.

3. Na koniec roku szkolnego klasa, w której wszyscy przestrzegają kodeksu , lub w 

której nastąpiła znaczna poprawa zachowania otrzyma dyplom „Klasy bez 

przemocy”.

4. Na koniec roku szkolnego klasy, w której uczniowie nie stosują przemocy będą 

nagrodzone w sposób szczególny:                                                            - w „Gazecie 

Gietrzwałdzkiej”ukaże się artykuł o realizacji programu „Szkoły bez przemocy” 

-- na naszej szkolnej stronie internetowej zostanie umieszczone zdjęcie klasy 

przestrzegającej kodeksu zachowania,tej która zdobędzie tytuł,,Klasy bez przemocy”

5. Uwaga! Dodatkową nagrodę otrzymają ci, którzy poprzez plebiscyt klasowy zostaną 

wytypowani jako najlepsi negocjatorzy (osoby wyróżniające się w rozwiązywaniu 

sytuacji konfliktowych na terenie szkoły i poza nią).

Pamiętaj! W tych konkursach nie ma rywalizacji – każdy uczeń , każda klasa może zdobyć 

powyższe nagrody!

Celem programu „Szkoła bez przemocy” jest

stworzenie takiej szkoły, w której wszyscy będziemy czuli się bezpiecznie.

Powodzenia!
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