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WSTĘP: 

Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie jest szkołą publiczną z oddziałami integracyjnymi. Uczą się w niej dzieci o różnych  

osobowościach,  temperamentach  i  charakterach.  Dlatego  w tak zróżnicowanej grupie zdarzają się zachowania agresywne i przemoc. 

 W związku z powyższym podejmujemy działania zmierzające do zminimalizowania tego zjawiska. Są one doraźne i długotrwałe. Ich celem jest 

przede wszystkim większy wzrost poczucia bezpieczeństwa w naszej szkole. Nasze działania będą koncentrowały się na aktywizowaniu 

nauczycieli, uczniów i rodziców właśnie w tym kierunku. 

Określając problemy wychowawcze występujące w szkole oparto się na obserwacji, rozmowach z uczniami, nauczycielami i rodzicami, analizie 

zeszytów pochwał i uwag oraz ankiecie na temat poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

W celu przybliżenia trudności podajemy wyniki ankiety: 

 

Ankietowani byli uczniowie klas 4 -6. Przebadano 185 osób. 

Pytanie  Liczba odpowiedzi Wskaźnik 

procentowy 

Uwagi 

1. Jak czujesz się w 

szkole?  

a) bardzo dobrze 

b) średnio 

c) źle 

 

 

 

77 

94 

14 

 

 

42 % 

51% 

7% 

 

2. Czy lubisz swoich 

nauczycieli?  

a) tak 

b) nie 

c) różnie/ niektórych 

 

 

159 

17 

9 

 

 

85 % 

9% 

5% 

Odp. C wymyślili sami uczniowie. 

3.Jak oceniasz swoje 

relacje z wychowawcą? 

a)  dobre 

b) złe 

 

 

161 

13 

 

 

87% 

7% 

 



w przypadku odpowiedzi 

„b” ; uzasadnij dlaczego? 

4. Które z wymienionych 

sytuacji przydarzyły się 

Tobie w szkole w tym 

roku szkolnym?  

a) bójki  

b) kradzieże  

c) wymuszenia  

d) przezywanie  

e) żarty sprawiające 

przykrość  

f) popychanie  

g) oczernianie 

 

 

 

 

40 

10 

20 

100 

69 

 

54 

26 

 

 

 

 

22% 

5% 

11% 

54% 

37% 

 

29% 

14% 

Niektórzy uczniowie wybrali odp. A i F po 

czym dopisali, że dla nich „ to to samo”. 

 

Po ankiecie 

 w rozmowie z uczniami okazało się, że 

niektórzy zaznaczali odp. B mimo, że rzeczy 

odnaleziono  

i wcale nie było dowodów, że to ktoś je 

ukradł. 

5.  Kto był sprawcą tych 

zdarzeń?  

a) kolega, koleżanka  

z klasy 

b) kolega, koleżanka 

 z innej klasy 

c) nauczyciel 

d) Ty sam 

 

 

 

 

105 

 

55 

 

11 

10 

 

 

 

57% 

 

30% 

 

6% 

5% 

 

6. Do kogo zwróciłeś się  

o pomoc w tej sytuacji?  

a) do wychowawcy 

b) do nauczyciela 

dyżurnego 

c) do innego nauczyciela 

d) do pedagoga 

e) do rodziców  

 

 

62 

25 

 

8 

13 

42 

 

 

33% 

13% 

 

4% 

7% 

23% 

 



f) do nikogo  

 

57 31% 

7. Oceń stan 

bezpieczeństwa w naszej 

szkole  

a) bardzo dobry 

b) dobry  

c) zadowalający 

d) zły 

 

 

 

 

 

18 

89 

36 

17 

 

 

 

10% 

48% 

19% 

9% 

 

 

 

Uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia się również na następujące pytania: 

1. Co mi się w szkole podoba, a co nie ? 

2. Co zrobić, by w szkole było jeszcze lepiej?  

Oto najczęstsze odpowiedzi uczniów: 

Co mi się podoba: 

- wyremontowane, jasne sale, 

- boisko, plac zabaw, 

- sklepik, sala gimnastyczna, salka 16, 

- tablica interaktywna, 

- fajni nauczyciele, koledzy, 

- dużo zajęć pozalekcyjnych, 

- wycieczki, wyjścia, imprezy klasowe i szkolne;  

Co mi się nie podoba: 

- zakaz używania telefonów, 

- nie zawsze działające ”szczęśliwe numerki”, 

- zbyt dużo sprawdzianów i kartkówek, 

- krzyk, hałas na przerwach, 

- brak podjazdu na świetlicę i windy na piętro, 

- na lekcjach nauczyciele zbyt szybko dyktują, za dużo materiału, czasem trudno zrozumieć  



i cały czas tylko słuchać, 

- higienistka obecna tylko w niektóre dni, 

- zdarza się, że nikt nie reaguje na przerwie lub reakcja jest znikoma. 

Co zrobić, by w szkole było jeszcze lepiej?  

- lekcje z pokazami, częściej z tablicą interaktywną, 

- więcej wycieczek, wyjść klasowych, 

- szafki na książki, 

- niższe ceny w sklepiku, 

- na przerwie „ciche” pomieszczenie, 

- kwiaty na korytarzu. 

 

 

W związku z powyższym opracowano niniejszy program. 

 

CELE  GŁÓWNE: 

1.Eliminowanie  zachowań  agresywnych  i  przemocy  wśród  dzieci. 

a)  Utrwalenie  wiedzy  na  temat  praw  i  obowiązków  ucznia  oraz procedur  postępowania  w  przypadku  łamania  zasad. 

b)  Doskonalenie  umiejętności  rozwiązywania  konfliktów  oraz  radzenia  sobie  z  sytuacją  przemocy  i agresji. 

2. Wzrost  poczucia  bezpieczeństwa  ucznia  w  szkole i w środowisku. 

 

 

 

 

 

 



ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN 

 Działania skierowane do uczniów  

I. Zapoznanie i przypomnienie zasad  

programu  Szkoła Bez Przemocy 

1.Przygotowanie, przeprowadzenie  i opracowanie ankiet 

diagnozujących zjawisko agresji i bezpieczeństwa  

w szkole  „Czy w szkole  czuję się bezpiecznie?” 

2.Pogadanki na godzinach wychowawczych. 

3.Ilustrowanie Kodeksu (kl.0-1). 

4. Zajęcia „Bezpieczeństwo w szkole, domu i na podwórku” 

(kl.1-3). 

5. Konkurs na plakat/ ulotkę „Stop przemocy”  (kl.4 – 6).   

6.Organizacja Dnia Szkoły Bez Przemocy: 

- debata uczniowska 

- gry i zabawy przeciw przemocy 

- warsztaty dla dzieci 

- rozgrywki sportowe  

- podsumowanie programu „Szkoła Bez Przemocy”. 

Październik/ listopad 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń/ luty 

 

Czerwiec 

II. Systematyczne wdrażanie do 

przestrzegania regulaminów 

szkolnych. 

1.Apele wychowawcze, zajęcia  

z wychowawcami, indywidualne rozmowy z pedagogiem. 

2. Powołanie uczniowskiej sekcji „Bezpieczna przerwa”. 

3. Zorganizowanie Małego Samorządu Uczniowskiego dla 

kl.1-3. 

Na bieżąco 

 

Grudzień 

Grudzień 



III. Uwrażliwienie uczniów na 

potrzeby innych. 

1.Udział w akcjach charytatywnych  

2. Zorganizowanie Tygodnia Kultury: 

 Dzień Życzliwości- proszę, dziękuję, przepraszam 

 Dzień Elegancji 

 Dzień bez wulgaryzmów 

 Dzień Tolerancji 

 Dzień Uśmiechu. 

3. Pomoc koleżeńska w ramach Klubu Opieki Pozalekcyjnej. 

Według terminów akcji 

Kwiecień 

 

 

 

 

 

Cały rok 

IV. Prowadzenie zajęć  

z zakresu profilaktyki przemocy i 

agresji w szkole. 

1. Zajęcia świetlicowe „Magiczne słowa” , „Dobre maniery”. 

2. Gry i zabawy przeciw przemocy (kl.0-3) 

3. Zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu 

nauczania  w kl. I-III”- zajęcia psychoedukacyjne  

i socjoterapeutyczne. 

4. Mini warsztaty „Jak możemy pomóc naszym kolegom?” 

( kl.4). 

5. Zajęcia „Bezpieczny internet” (kl.5). 

6. Zajęcia nt odpowiedzialności prawnej nieletnich (kl.6)- 

wizyta w Policyjnej Izbie Dziecka. 

7.  Zajęcia integrujące zespoły klasowe – godziny 

wychowawcze, klasowe spotkania i imprezy. 

 

Zgodnie z planem pracy. 

Marzec 

Zgodnie z terminem projektu 

 

 

Marzec/kwiecień 

 

 

Termin do ustalenia  

z prowadzącymi 

Termin ustala wychowawca 



 Działania skierowane do nauczycieli  

   

I. Dokształcanie nauczycieli . 

 

 

1. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne m.in. warsztaty nt 

wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych. 

 

Termin do ustalenia  

z prowadzącymi 

 

II. Szczególne zwrócenie uwagi na 

bezpieczeństwo uczniów podczas 

przerw międzylekcyjnych,  

przed i po lekcjach. 

1. Dyżury nauczycielskie. 

 

2.Opieka w bajkowym kąciku, zajęcia  w klubie opieki 

pozalekcyjnej. 

Na bieżąco 

 

Cały rok 

III. Prowadzenie kół zainteresowań 

oraz innych zajęć pozalekcyjnych.  

1. Zajęcia sportowe, koła przedmiotowe, zajęcia 

specjalistyczne, kółka zainteresowań.  

Na bieżąco. 

 

IV. Organizowanie imprez zgodnie z 

kalendarzem szkolnym.  

1. Zajęcia otwarte, konkursy,  prezentacje, spotkania dla 

dzieci i rodziców. 

Zgodnie z kalendarzem imprez. 

 Działania skierowane do rodziców:  

I. Współpraca rodziców ze szkołą. 

 

 

 

1. Rozmowy indywidualne z rodzicami, spotkania z dyrekcją  

i pedagogiem szkolnym, wywiadówki, comiesięczne 

konsultacje dla rodziców.  

2. Punkt konsultacyjny dla rodziców w ramach Dni Otwartej 

Szkoły – dyżur psychologa i pedagoga. 

Na bieżąco. 

 

 

 

Marzec 

II.  Angażowanie rodziców w życie 

klasy i szkoły.  

1. Spotkania klasowe, imprezy szkolne, akcje charytatywne. 

2.Organizacja we współpracy z rodzicami konkursów 

Na bieżąco. 



 szkolnych i międzyszkolnych. 

III. Pedagogizacja rodziców. 1. Prelekcja pt. „Kilka słów o wychowaniu…”. 

2. Informacje dla rodziców na stronie internetowej – Kącik 

pedagoga. 

Wywiadówka – styczeń 

 

Na bieżąco cały rok 

 

Koordynatorzy programu: E.Babiarz 

                                           I.Niedzielska – Taźbier 

Odpowiedzialni za realizację zadań – pedagog, wychowawcy, nauczyciele – przydział zadań na bieżąco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


