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Program „Tutaj jestem bezpieczny” został opracowany przez 

pedagogów szkolnych ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku: mgr Annę 

Kowalską, mgr Dorotę Paczkę i mgr Dorotę Ręczkowską.  

Celem tego programu jest stworzenie bezpiecznej atmosfery w środowisku 

szkolnym i zapobieganie agresywnym zachowaniom. 

 

Istotną kwestią w przeciwdziałaniu agresji jest stworzenie odpowiednich 

warunków poprzez wprowadzenie dobrego klimatu w szkole oraz roztaczanie 

szerokiej opieki wychowawczej, sprzyjającej łagodzeniu tego problemu. 

 

W ramach działań profilaktycznych w szkole obowiązują zasady dobrego 

zachowania, z  którymi powinien zostać zapoznany każdy uczeń.  

Osobami odpowiedzialnymi za przestrzeganie tych zasad jest cała kadra 

nauczycielska, a w szczególności wychowawcy klas, którzy sprawują 

bezpośrednią opiekę nad wychowankami oraz inne osoby dorosłe, pracujące  

w szkole: 

 

• Nie zgadzamy się na agresywne zachowanie na terenie szkoły 

• Szkoła jest miejscem bezpiecznym dla wszystkich uczniów  

• Nie stosujemy żadnych przejawów agresji:  

 Słownej; - przezywanie, plotkowanie, używanie wulgaryzmów,  

 Psychicznej;- dokuczanie, okazywanie złośliwości, wyśmiewanie 

 Fizycznej; - bicie, kopanie, szarpanie, plucie, niszczenie 

• Nie biegamy w czasie przerw lekcyjnych 

• Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa 

• Jesteśmy wobec siebie życzliwi, otwarci, szczerzy 

• Rozmawiamy i bawimy się ze wszystkimi osobami z klasy 
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• Sytuacje konfliktowe rozwiązujemy poprzez spokojną rozmowę w 

obecności wychowawcy, pedagoga, dyrektora 

• Klasą kieruje nauczyciel, uczniowie słuchają i wykonują jego 

polecenia 

• Dbamy o mienie szkolne  

• Pomagamy sobie nawzajem 

• Dajemy wsparcie osobom poszkodowanym 

• Zwracamy się o pomoc do osób dorosłych 

• W sytuacjach  wymagających interwencji nie oceniamy osób, a 

jedynie ich zachowanie 

• Nigdy nie stosujemy „samosądów” 

 

Szkoła obok rodziny jest  instytucją wspomagającą proces wychowawczy 

i wdrażającą uczniów do życia społecznego. Jest również  placówką  

wprowadzającą normy kulturowe i zasady dobrego współżycia.  

Aby ograniczyć wpływ uczniów bardziej skłonnych do przemocy  

na pozostałą społeczność szkolną, wprowadza się następujące zasady 

postępowania wobec sprawców: 

 

 Cykliczne  rozmowy, doprowadzające do przerwania stosowania przez 

ucznia przemocy z zachowaniem obowiązujących w szkole norm z 

podpisaniem końcowej umowy i konsekwencjach w przypadku jej nie 

dotrzymania 

 Indywidualna odpowiedzialność, za popełnione czyny z poniesieniem 

negatywnych konsekwencji 

 Hierarchia rozmów - najpierw wychowawca, rodzic, pedagog, dyrekcja, 

policja 
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 Stałe monitorowanie zachowań ucznia – w porozumieniu z innymi 

osobami zainteresowanymi stała obserwacja zachowań w szkole.  

 Nagradzanie i karanie - pozytywne zachowania zauważać i doceniać, 

negatywne karać. 

 Hierarchia konsekwencji – za nieprzestrzeganie norm konsekwencje od 

mniej do bardziej dotkliwych. Informowanie ucznia, co go czeka w chwili 

użycia przemocy. Nauczyciel pomaga zastąpić zachowania agresywne 

zachowaniami pozytywnymi we współpracy z innymi osobami: 

pedagogiem, psychologiem. 

 Diagnozowanie przyczyn zachowań agresywnych.  

 Pomoc uczniowi w rozwiązywaniu osobistych problemów i ułatwianie 

kontaktów z pedagogiem, psychologiem, czy terapeutą. 

 Wprowadzanie działań wychowawczych poprzez: 

- dowartościowanie słowne pozytywnych zachowań uczniów 

- organizowanie zajęć edukacyjnych 

- pomoc w rozwijaniu talentów i wykorzystywaniu mocnych stron 

ucznia dla dobra innych. 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Anna Kowalska 
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ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA W SZKOLE 

 

• Nie zgadzamy się na agresywne zachowanie na terenie szkoły  

• Szkoła jest miejscem bezpiecznym dla wszystkich uczniów  

• Nie stosujemy żadnych przejawów agresji :  

 Słownej; - przezywanie, plotkowanie, używanie 

wulgaryzmów,  

 Psychicznej; - dokuczanie, okazywanie złośliwości, 

wyśmiewanie 

 Fizycznej; - bicie, kopanie, szarpanie, plucie, niszczenie 

• Nie biegamy w czasie przerw lekcyjnych 

• Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa 

• Jesteśmy wobec siebie życzliwi, otwarci, szczerzy 

• Rozmawiamy i bawimy się ze wszystkimi osobami z klasy 

• Sytuacje konfliktowe rozwiązujemy poprzez spokojną 

rozmowę w obecności wychowawcy, pedagoga, dyrektora 

• Klasą kieruje nauczyciel, uczniowie słuchają i wykonują jego 

polecenia 

• Dbamy o mienie szkolne  

• Pomagamy sobie nawzajem 

• Dajemy wsparcie osobom poszkodowanym 

• Zwracamy się o pomoc do osób dorosłych 
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• W sytuacjach  wymagających interwencji nie oceniamy osób, 

a jedynie ich zachowanie 

• Nigdy nie stosujemy „samosądów” ! 
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