
Bezpieczna i przyjazna szkoła, czyli jaka…? 



Zachowania ryzykowne dzieci  
i młodzieży  

w świetle aktualnych badań 



Picie alkoholu 

Badania ESPAD (European School Survey Project on 
Alcohol and Drugs) zrealizowane w 2011 r. na grupie 
uczniów dowodzą, że przynajmniej raz w życiu piło 
alkohol 87,3% uczniów klas III gimnazjum oraz 95,2% 
uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych 



Palenie papierosów 

Badanie TNS Polska dla WHO zrealizowane w 2013 r. 
wśród młodzieży w wieku 15-19 lat, 11% uczniów 
zadeklarowało, że pali papierosy regularnie, a 9% 
stwierdziło, że pali nieregularnie 



Narkotyki, inne środki 

przetwory konopi (marihuana i haszysz) – w 2011 r. 
nastąpił wzrost z 16% do 24% 

 środki zastępcze tzw. „dopalacze” – nastąpił spadek 
do 3%użytkowników (ograniczenie dostępności), 

 leki nasenne i uspokajające – ponad 20% 
nastoletnich dziewcząt i ponad 10% nastoletnich 
chłopców brało je bez wskazań lekarza 

 inne substancje nielegalne (np. amfetamina, 
halucynogeny, ecstasy) – w 2011 r. nieznaczny 
wzrost do 3% użytkowników  



Agresja i przemoc w szkole 

w badaniach CBOS dla programu „Szkoła 
bez przemocy” zanotowano niewielki wzrost 
przemocy werbalnej, relacyjnej i wymuszeń  
o charakterze niematerialnym 

 

w polskich szkołach powszechna jest głównie 
przemoc werbalna: wyzywanie, 
wyśmiewanie, obraźliwe komentarze na 
temat rodziny itp. 

 



Cyberprzemoc 
 Badania TNS wykazały, że 89% gimnazjalistów 

posiada profil w serwisie Facebook, co wiąże się          
z ogromnym wpływem portali społecznościowych 
na codzienne życie nastolatków 

Niemal 33% gimnazjalistów z klas III było 
zaangażowanych w cyberprzemoc jako sprawca, 
ofiara lub sprawca-ofiara 

 Ponad 5% nastolatków zawarło w Internecie 
znajomość, która łączyła się z namową do zachowań    
o charakterze seksualnym 

 52,4% chłopców w wieku gimnazjalnym deklaruje, 
że codziennie gra na komputerze 



Zaburzenia  zdrowia psychicznego. 

Depresje i samobójstwa 
 samobójstwa są trzecią, po wypadkach  

i nowotworach, przyczyną zgonów młodych ludzi  

 

 z danych Towarzystwa Suicydologicznego wynika,  
że liczba samobójstw wśród uczniów ostatniej klasy 
gimnazjum i uczniów liceum systematycznie rośnie 

 

 według danych WHO 90% aktów samobójczych 
dokonanych jest w nastroju lub stanie depresyjnym 



Zachowania żywieniowe  

i zaburzenia odżywiania 

 

nadwaga i otyłość – badania HBSC w 2012 r. 
wykazały 16,4% młodzieży z nadwagą 

 

przekonania dotyczące własnego wyglądu                 
i kontrola masy ciała – około 50% dziewczynek  
w normie wagowej uważa, że jest za gruba; 
85% odchudzających się robi to bez wiedzy 
rodziców i kontroli lekarza 



Aktywność fizyczna 

W ciągu ostatniej dekady, liczba dzieci z nadwagą 
uległa podwojeniu, a wady postawy u dzieci  w wieku 
6-7 lat dotyczą ponad 60% populacji. 

 

W latach 2006-2010 zanotowano spadek intensywnej 
aktywności młodzieży w czasie wolnym poza szkołą. 
Jednocześnie zauważono wydłużenie się czasu 
spędzonego na zajęciach sedenteryjnych np. 
rozmowach telefonicznych, oglądaniu telewizji i przy 
komputerze. 



Główne  

czynniki ryzyka związane ze szkołą 

przemoc rówieśnicza, 

odrzucenie przez rówieśników, 

 słaba więź ze szkołą, 

niedostateczne kierowanie własnym zachowaniem, 

destrukcyjna grupa rówieśnicza, 

niepowodzenia szkolne 



Rządowe programy  
 

Bezpieczna i przyjazna szkoła 
Bezpieczna + 

 
 



Cele Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

Cel szczegółowy nr 1 

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska szkoły i placówki 

Cel szczegółowy nr 2 

Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym 
dzieci i młodzieży 

Cel szczegółowy nr 3 

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i 
młodzieży 

 

 

 



Środki finansowe w ramach programu 

„Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” 

• w 2014 roku w Wielkopolsce 20 jednostek 
samorządu terytorialnego otrzymało środki 
finansowe w łącznej kwocie 299 374,75 zł 

• w 2015 roku 11 jednostek samorządu 
terytorialnego, 1 stowarzyszenie, 1 fundacja 
otrzymało środki finansowe w łącznej kwocie 
233 068,00 zł 



Rządowy program  
na lata 2015-2018 

„Bezpieczna+” 



Rządowy program wspomagania w latach 
2015–2018 organów prowadzących szkoły 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w szkołach – 

„Bezpieczna+” stanowi kontynuację  
i rozszerzenie Rządowego programu  

na lata 2014–2016  
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” 



Cel główny Programu 

Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez 
działania prowadzone we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi  
oraz instytucjami zajmującymi się 

sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające 
kształtowaniu postaw i nawyków 

bezpiecznego zachowania. 



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 
2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu 
wspomagania w latach 2015–2018 organów 
prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania  
i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” określa  
m. in. formy i zakres wspierania organów 
prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania  
i opieki w szkołach, realizowanego na podstawie 
Rządowego programu 



Wsparcie finansowe może być udzielone  
w latach 2015–2018 organom prowadzącym 
szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół 
policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla 
dorosłych, na realizację działań ułatwiających 
współdziałanie z podmiotami, o których mowa  
w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty, których celem jest kształtowanie 
otwartości i budowanie pozytywnego klimatu 
szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego  
do prowadzenia tych działań. 



 

W 2015 roku środki finansowe zostały 
przeznaczone na  realizację   

 
Celu szczegółowego nr 2  

 
Kształtowanie otwartości i budowanie 

pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania 
ułatwiające współdziałanie z podmiotami,  

o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 

 

•   



W ramach celu szczegółowego nr 2   
są realizowane w szczególności 

działania wspierające szkoły  
w realizacji następujących 

przedsięwzięć 



• promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie 
otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie  
w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy; 

• wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności 
psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi 
interpersonalne między uczniami; 

• włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
w życie społeczne; 

• umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

• antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji 
rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami; 

• związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz 
programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie 
konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji; 

• integrujących z lokalnym środowiskiem. 

 



Środki finansowe  

w ramach programu „Bezpieczna+”  

 

w 2015 roku 
39 podmiotów (szkół) 

otrzymało środki finansowe  
w łącznej kwocie 382 388,96 zł 

 



Rządowy program BiPS na lata 2014-2016 

i Bezpieczna + na lata 2015-2018 

kontynuacja Rządowego programu na lata 2008-2013 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” (przyjętego przez 
Radę Ministrów uchwałą nr 172/2008  
z dnia 19 sierpnia 2008 r. 

 

kontynuacja działań podjętych w 2013 r. w ramach 
kierunku polityki oświatowej państwa pn. 
„Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach  
i placówkach oświatowych” oraz priorytety Ministra 
Edukacji Narodowej pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły” 



Programy są skorelowane z rządowymi 
programami: 

 Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007-2015, 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, 

 Krajowym Programem Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania 
AIDS, 

 Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2011-2015, 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Programem Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w 
Polsce, 

 Krajowym Programem Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 
2013-2016, 

 Rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych 
zachowań „Razem bezpieczniej”, 

 Narodowym programem zwalczania chorób nowotworowych. 

 



Główne czynniki chroniące, które 
potencjalnie wpływają na prawidłowy 

rozwój w obszarze zdrowia psychicznego 

poczucie przynależności, 

pozytywny klimat szkoły, 

prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza, 

wymaganie od uczniów odpowiedzialności      
i udzielania sobie wzajemnej pomocy, 

okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania 
własnych osiągnięć, 

zdecydowany brak akceptacji przez szkołę  
dla przemocy 



Kluczowe znaczenie ma klimat 

szkoły, zwłaszcza relacje społeczne 

– zarówno między nauczycielami  

a uczniami, personelem szkoły  

a rodzicami, jak i między samymi 

uczniami, oraz mądre wymagania, 

wzajemne wsparcie i stały system 

wartości, spójny system wartości. 

 



• przemoc rówieśnicza występuje we wszystkich 
typach szkół 

 

• doświadczenie różnych form agresji jest częstsze  
w szkołach podstawowych, zmniejsza się  
w gimnazjach i dalej w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

 

• najczęstszym problemem, zwłaszcza w szkołach 
podstawowych, jest agresja werbalna 

 

 

O tym wiemy…. 



 w gimnazjach częstszą formą agresji jest pośrednia 
agresja werbalna z wykorzystaniem nowych 
technologii komunikacyjnych – telefonii 
komórkowej i Internetu 

 

 chłopcy doświadczają więcej różnych rodzajów 
agresji i są jej ofiarami częściej niż dziewczęta 
(częściej nielubiani) 

 

 im niższa ocena atmosfery szkolnej, tym częstsze 
doświadczenia agresji i przemocy fizycznej wśród 
uczniów. 

 



• podstawą skuteczności działań, których celem jest 
ograniczanie agresji i przemocy powinna być 
koncentracja na działaniach zapobiegawczych,  
tj. budowanie zespołu klasowego, relacji między 
uczniami, norm grupowych, a nie tylko 
podejmowanie działań interwencyjnych, gdy 
agresja rówieśnicza już wystąpiła 

 

• równie ważne jest budowanie na każdym etapie 
edukacyjnym dobrych relacji pomiędzy uczniem 
a nauczycielem, w szczególności wychowawcą 

 

Co będziemy robić? 



 konieczne jest prowadzenie systematycznej pracy 
wychowawczej i profilaktyki w szkole, zamiast 
doraźnych akcji 

 

 

 dorośli powinni reagować (czy reagują?) na każdy 
przejaw przemocy, nie tylko w sytuacji 
poważnych aktów agresji 

 

 



 pomocą należy objąć wszystkich uczestników 
sytuacji przemocowych - ofiary, sprawców oraz 
świadków 

 

 najważniejszym czynnikiem ograniczającym 
przemoc w szkole jest codzienna praca 
wychowawcza nauczycieli 

 

 im wcześniej podejmiemy działania 
wychowawcze wobec dzieci, tym większa będzie 
ich efektywność 

 



• potępiać czyn, a nie człowieka, wymagać usunięcia 
szkód, zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy, 
uczyć odpowiedzialności, wspierać,  organizować pracę 
wychowawczą ze sprawcą (nawet terapeutyczną) 

 

• koncentrować się nie na momencie zdarzenia lecz 
zapobiegać, np. tworząc normy grupowe,  budować 
zespół klasowy 

 

• tworzyć pozytywną profilaktykę 

 

Ważne by… 



 postrzegać rolę nauczyciela jako osoby 
wyposażonej w wiedzę o sposobach radzenia 
sobie z przemocą rówieśniczą,  nawet jeśli ona 
nie wystąpiła, a nie policjanta, kontrolującego 

 

 preferować stałą pracę wychowawczą, a nie 
akcyjność (np. konkursy, kampanie) 

 



• w zapobieganiu przemocy ważne jest zespołowe 
działanie nauczycieli, którzy powinni ze sobą 
współpracować, przyjmując wspólny kierunek 
oddziaływań wobec uczniów 

 

• istotna jest postawa nauczycieli i wychowawców 
podejmujących interwencję – największą 
skuteczność osiągają nauczyciele empatyczni 
i kompetentni, wymagający, a zarazem okazujący 
uczniom szacunek 



Szkoła to nie tylko miejsce, w którym dziecko 
zdobywa wiedzę zaplanowaną w programach 
nauczania, ale także niezwykle ważne środowisko 
wywierające ogromny wpływ na jego rozwój 
fizyczny, emocjonalny i społeczny. Młody człowiek 
ma też okazję poznać inne niż w rodzinie wzorce ról 
społecznych dorosłych 

Szkoła może również uruchamiać procesy 
wzmacniające odporność ucznia na przeciwności 
życiowe, powodować rozwijanie umiejętności 
społecznych, kształtowanie postaw akceptujących 
różnorodność i odmienność kulturową  
czy językową 

 



• przemoc rówieśnicza to zjawisko, które powinno 
być analizowane w kontekście innych zjawisk,  
np. klimatu szkoły 

 

• problem agresji, podobnie jak inne problemy 
szkolne, powstaje w kontekście społecznym, 
a czynniki, które sprzyjają rozwojowi tego 
problemu, nie ograniczają się do tych 
indywidualnych (cechy ofiary przemocy, cechy 
agresora), ale pochodzą z różnych poziomów 

 

Podsumowując…. 



• na przemoc są narażeni uczniowie wycofani, 
nieśmiali 

 

• częściej zostają ofiarami uczniowie, którzy 
mają niewielu przyjaciół 

 

• problem przemocy dotyka częściej szkół  
z „gorszą” atmosferą, w których uczniowie nie 
ufają nauczycielom 

 

 

 



 rozwojowi problemu sprzyja brak odpowiednich 
procedur, czyli jasnych reguł postępowania, gdy 
pojawi się przemoc 

 

 

 problem łatwiej rozwija się tam, gdzie agresja jest 
społecznie akceptowaną drogą rozwiązywania 
problemów 

 



Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

  


