
Klimat w szkole 



Każde dziecko ma prawo czuć się bezpiecznie, posiadać dostęp do wysokiej jakości edukacji 

i mieć zagwarantowane warunki do prawidłowego rozwoju. Wynika to bezpośrednio 

z Konwencji o prawach dziecka – zwłaszcza art. 18 i 28.

Niestety nie wszystkie dzieci mają zapewnione te prawa. Wynika to z różnych powodów, 

m.in.: płci dziecka, niepełnosprawności, pochodzenia, środowiska w którym się wychowują, 

przemocy rówieśniczej doświadczanej w szkole i jej okolicach, czy przemocy w internecie. 

Z raportu UNICEF „An Everyday Lesson: #ENDviolence in Schools” z 2018 roku, 

poświęconego bezpieczeństwu dzieci w placówkach edukacyjnych wynika, że:

• na całym świecie 150 milionów dzieci doświadczyło przemocy ze strony swoich 

rówieśników na terenie placówki edukacyjnej lub w jej okolicy (na podstawie danych 

HBSC z roku szkolnego 2013/2014).

• więcej niż 1 na 3 uczniów wieku 13-15 lat doświadcza dręczenia. Uczniowie 

doświadczający przemocy w szkołach osiągają znacznie gorsze wyniki w nauce 

w porównaniu do uczniów z placówek, gdzie nie ma tego problemu.

• 48% badanych uczniów w Polsce w wieku 13-15 lat deklaruje, że co najmniej raz 

w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyło przemocy ze strony rówieśników 

w szkole. Raport pokazuje jest wszechobecna. Odbija się to na samopoczuciu dzieci, ich 

zdolnościach oraz chęci do nauki, bez względu na region świata w którym żyją.



Agresja – przemoc - bullying

Czy agresja i przemoc to to samo? 

Agresja jest zachowaniem, którego celem jest skrzywdzenie/zranienie innej osoby. Dotyczy osób 

o zbliżonej sile i możliwościach. 

Przemoc jest procesem. Charakteryzuje się przewagą osoby krzywdzącej nad krzywdzoną.

Co to jest bullying?

Dręczenie – ang. BULLYING to szczególna forma przemocy szkolnej. To systematyczne robienie 

krzywdy drugiej osobie, polegające np. na długotrwałym prześladowaniu, upokarzaniu albo wykluczeniu 

jednej osoby z grupy przez resztę grupy lub osobę, która wykorzystuje w tym celu swoją przewagę.

Jakie zachowania obejmuje byllying?

Bullying obejmuje zachowania werbalne, społeczne i fizyczne:

● Działania werbalne to np. dokuczanie, przezywanie, drwiny czy niegrzeczne komentarze. 

● Działania społeczne oznacza niszczenie relacji z innymi dziećmi i może odbywać się np. 

poprzez szerzenie plotek, wykluczanie z określonej grupy czy ośmieszanie przed rówieśnikami.

● Przemoc fizyczna – np. kopanie, opluwanie, popychanie, niszczenie rzeczy należących do 

innego dziecka.

Gdzie można mieć do czynienia z bullying-iem?

Bullying może pojawić się w trakcie zajęć szkolnych, przerw, ale także poza szkołą. Choć większość 

takich zachowań występuje na terenie szkoły, to pojawia się on także w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 

Przemoc ma także miejsce w internecie. Cyberbullying (przemoc online) najczęściej odbywa się za 

pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów, SMS-ów, e-maili lub innych platform 

internetowych, w których dzieci wchodzą w interakcje. Ta forma jest o tyle bardziej niebezpieczna, 

że przenosi się poza szkolne mury i jest aktywna przez cały czas. 



Bycie życzliwym to pierwszy i najważniejszy krok do tego, aby dla wszystkich szkoła była przyjaznym miejscem. 

Co jeśli jednak zamiast życzliwości w szkole pojawia się przemoc i dostrzegasz, że ktoś z Twoich szkolnych kolegów pada jej ofiarą?

Co robisz? Czy interweniujesz?

Dzwonisz po pomoc?

Odwracasz się i odchodzisz? 

Wiele z nas chciałoby pomóc osobie, która znalazła się w trudnej sytuacji. Jednak nie zawsze wiemy, jak to zrobić. 

Przygotowaliśmy dla Was kilka wskazówek, które mogą Wam pomóc.

JAK ZGŁASZAĆ PRZEMOC W SZKOLE?

1. Dowiedz się, jak wygląda w Twojej szkole system zgłaszania przypadków przemocy w szkole

Jeśli poznasz oficjalną procedurę, zawsze będziesz wiedział jak się zachować. Jeśli nie istnieje żaden oficjalny proces albo masz jakiś pomysł na jego ulepszenie, wypracujcie 

rozwiązanie wspólnie z innymi uczniami i spróbujcie je wdrożyć – przy wsparciu samorządu uczniowskiego, czy zaufanego nauczyciela. 

2. Bądź świadomy

Jeśli zauważysz, że Twój kolega zachowuje się inaczej i martwisz się, że może być ofiarą przemocy rówieśniczej w szkole, spróbuj delikatnie z nim porozmawiać. Powiesz, 

że martwisz się o niego i bez względu na powód jego troski są osoby które mogą mu pomóc poradzić sobie z sytuacją w której się znalazł. Jeśli kolega/koleżanka nie będzie chciał 

z Tobą rozmawiać, nie naciskaj na niego, zasugeruj jednak, że może porozmawiać z zaufaną osobą dorosłą bądź skontaktować telefonicznie ze specjalistami, którzy zawsze są 

gotowi pomóc. Zapamiętaj ten numer:116111 – to  telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

3. Pomyśl dwa razy zanim bezpośrednio zareagujesz 

W zależności od sytuacji, bezpośrednia interwencja może narazić Cię na niebezpieczeństwo lub zaostrzyć konflikt. Jeśli widzisz, że ktoś komuś dokucza czy wyrządza krzywdę, 

bezzwłocznie zwróć się po pomoc do osoby dorosłej!

4. Nie czekaj 

Jeśli wiesz, gdzie zwracać się po pomoc, widzisz przemoc lub sam jesteś jej ofiarą, zgłaszaj to natychmiast. Im dłużej czekasz, tym sytuacja może się pogorszyć. Jeśli nie chcesz 

podawać swojego imienia i nazwiska, zawsze możesz zgłosić taką sytuacje anonimowo – zostawiając kartkę zaufanemu nauczycielowi. Zawsze warto porozmawiać z nauczycielem 

albo rodzicem – zaufana osoba najlepiej doradzi, co należy zrobić w takiej sytuacji. 

5. Przeciwdziałaj przemocy! 



Wskazówki dla rodziców

• Przeciwdziałaj. Zastanów się, co możesz zrobić, aby zapobiec przypadkom bullyingu
w szkole? 

• Zadbaj o to, aby Twoje dziecko wiedziało czym jest bullying. Kiedy dziecko będzie wiedziało, 
czym jest to zjawisko, łatwiej będzie mu je identyfikować.

• Rozmawiaj szczerze i otwarcie ze swoim dzieckiem. Im więcej czasu poświęcasz na takie 
rozmowy, tym dziecko chętniej będzie rozmawiało z Tobą, jeśli dostrzeże lub samo doświadczy 
bullyingu. Rozmawiaj z dzieckiem o tym jak minął mu dzień w szkole, nie skupiając się tylko na 
zajęciach czy szkolnych aktywnościach, ale także na jego samopoczuciu.

• Pomóż dziecku być przykładem dla innych. Nawet jeśli dziecko nie jest ofiarą przemocy, 
poprzez swoją postawę szacunku i życzliwości może przeciwdziałać szkolnej agresji czy przemocy. 

• Buduj poczucie wartości swojego dziecka. Wspieraj je, aby uczestniczyło w zajęciach szkolnych 
i pozalekcyjnych, które je interesują. Uczestnictwo w zajęciach i współpraca 
z osobami o podobnych zainteresowaniach pozwala podnosić poczucie swojej wartości. 

• Bądź przykładem. Pokazuj na co dzień, jak traktować z szacunkiem i życzliwością innych ludzi –
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dzieci uczą się przez modelowanie – powielają zachowania, które 
są im znane. Jeśli Ty reagujesz na niesprawiedliwość, Twoje dziecko też będzie. Dzieci patrzą na 
swoich rodziców jak na przykład zachowania  - na żywo ale też 
w internecie. 

• Bądź częścią jego wirtualnego świata. Zapoznaj się z aplikacjami, stronami, z których korzysta 
Twoje dziecko – wyjaśnij, że świat online i offline są ze sobą połączone. Uświadom 
z jakimi zagrożeniami mogą się zmierzyć korzystając z sieci. 



Wskazówki dla nauczycieli

• Pomóż stworzyć przyjazną szkołę. Szkolne polityki, programy nauczania i aktywności to jedne z 
podstawowych narzędzi tworzenia przyjaznego klimatu w szkole. 

• Bądź przykładem. 

• Pogłębiaj wiedzę uczniów na temat zjawiska przemocy w szkole. Pozwól im podejmować 
działania, których celem jest promowanie wzajemnego szacunku 
i życzliwości.

• Twórz bodźce do podjęcia dyskusji. Korzystaj z ciekawych pomocy do inicjowania rozmów -
multimedialnych, przykładów z lektur, z sytuacji zaistniałych w szkole, w klasie. Wspólnie 
analizujcie i wypracujcie rozwiązania konkretnych problemów.

• Angażuj uczniów. Wspólnie z Uczniami wypracuj normy zachowania w klasie. Przekazuj 
wskazówki jak rozwiązywać konflikty, radzić sobie ze złością, trudnymi emocjami. 

• Podnoś świadomość. Upewnij się, że dzieci znają szkolne procedury, polityki 
i regulamin. Zapoznaj ich z instytucjami i organizacjami które mogą im pomóc 
w sytuacjach, w których nie czują się bezpiecznie.

• Angażuj rodziców. Jak najczęściej rozmawiaj z rodzicami – nie tylko o osiągnięciach, ale też 
problemach z którymi się borykają.  



Co każdego dnia możecie robić w swojej szkole, 
aby była bardziej przyjazna? 
Oto przykładowe działania:

• Przytrzymaj drzwi osobie, która wchodzi za Tobą do sali. 

• Przekaż, że się cieszysz, gdy kogoś widzisz. 

• Porozmawiaj z kimś, kto nie ma wielu znajomych.

• Gdy zobaczysz śmieci na korytarzu, wyrzuć je do kosza. 

• Przywitaj się rano z pracownikami szkoły i kolegami.

• Używaj zwrotów grzecznościowych – „proszę” i  „dziękuję”.

• Usiądź obok kogoś, kto jest smutny i spróbuj z nim porozmawiać.

• Gdy jesteś komuś za coś wdzięczny, podziękuj tej osobie. 

• Uśmiechaj się do innych, to zaraźliwe.  

• Spytaj się nauczyciela, jak możesz Mu pomoc. 

A Ty jaki masz pomysł, żeby poprawić szkolny klimat? 


