
 

 

 

 

Kodeks Szkoły bez Przemocy 

1. Szkoła jest wspólnotą.  
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników 

niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm. 

 

2. Wszyscy się szanujemy.  
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy 

nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej 

szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie. 

 

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.  
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury 

działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania 

wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności 

szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na 

terenie szkoły. 

 

4. Niczego nie ukrywamy.  
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu 

przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji. 

 

5. Zawsze reagujemy.  
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc 

zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy. 

 

6. Nauczyciel nie jest sam.  
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu 

rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy. 

 

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.  
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i 

społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą. 

 

8. Rodzice są z nami.  
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu 

przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi. 

 

9. Mamy sojuszników.  
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i 

interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje 

szkoły. 

 

10. Nagradzamy dobre przykłady.  
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka. 

 

                        

 



  

                           

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI – CO TO TAKIEGO? 

 

 Zgodnie z obowiązującym prawem każda szkoła zobowiązana jest do tego, aby taki program w 

szkole opracować, a następnie realizować zaplanowane w nim działania.  

Mówiąc o programie przede wszystkim należy wyjaśnić pojęcie „profilaktyka”. Najogólniej mówiąc 

profilaktyka oznacza zapobieganie jakiemuś negatywnemu zjawisku. W praktyce profilaktyka to zespół 

działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym mających na celu ochronę człowieka przed 

zagrożeniami oraz reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Profilaktyka szkolna ma na celu umiejętne 

rozpoznawanie czynników ryzyka, hamujących lub niszczących rozwój ucznia, sprzyjających 

podejmowaniu zachowań ryzykownych. Błędem jest pojmowanie szkolnej profilaktyki tylko w kategorii 

zapobiegania nałogom. Szkolne działania profilaktyczne sięgają znacznie głębiej i skupiają się na 

kształtowaniu podstawowych umiejętności społecznych, których posiadanie pozwala na lepsze życie i daje 

siłę do pokonywania życiowych trudności. Lepiej radzi sobie w życiu człowiek, który: 

 wierzy w siebie i swoje możliwości 

 ma zainteresowania i potrafi je rozwijać  

 ma ugruntowany system wartości 

 umie radzić obie ze stresem 

 potrafi radzić sobie z własną i cudzą agresją 

 umie prawnie komunikować się z innymi ludźmi 

 potrafi współpracować z innymi 

 potrafi walczyć o woje prawa nie naruszając praw innych 

 ma wiedzę na temat zagrożeń. 

Dlatego profilaktyką będą zajęcia na temat nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, ale także 

wszelkie zajęcia, które rozbudzają zainteresowania uczniów i pozwalają im spędzać czas i pozytywny 

sposób. Działaniem profilaktycznym będzie rozmowa z uczniem o jego problemach, a także działania 

umożliwiające dziecku przeżycie sukcesu na terenie szkoły; projekty ogólnoszkolne i klasowe, zawody, 

konkursy, uroczystości i prezentacje. Z pewnością niezwykły walor profilaktyczny mają też wszystkie 

zadania zespołowe, podczas których dziecko uczy się współpracy i odpowiedzialności. 

Oczywiście nabywanie podstawowych umiejętności społecznych rozpoczyna się i nieprzerwanie trwa  

w każdej rodzinie. Dlatego trzeba pamiętać, że silne i bliskie więzi rodzinne, miłość i wsparcie okazywane 

dziecku przez rodziców należą do najważniejszych czynników chroniących. 

                                                                                                       Pedagog szkolny Małgorzata Hejchman     

 

 

 
 


