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Wstęp

J. Kusztal 
M. Piasecka 
M. Turczyk

W kontekście prowadzonych aktualnie badań, jak również doniesień me-
dialnych na temat zjawiska agresji o różnym podłożu zapewnienie bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży w ich środowisku życia jest obowiązkiem 
wszystkich podmiotów realizujących zadania edukacyjne. Zagwarantowanie 
uczniowi bezpieczeństwa, rozumianego jako pojęcie odzwierciedlające brak 
zagrożeń1, nie tylko na terenie szkoły, ale i poza nią w dobie powszechnej in-
formatyzacji edukacji oraz kształcenia na odległość stanowi dla współczesnej 
szkoły niezwykle trudne zadanie. 

W tym miejscu konieczne wydaje się odniesienie do aktualnej sytuacji, 
w której znalazła się polska szkoła w związku z epidemią COVID-19. Reali-
zując badania do niniejszej publikacji, nikt nie mógł przewidzieć, że wybrana 
kategoria badawcza nabierze tak nowego znaczenia w perspektywie globalnej 
epidemii, która w ciągu kilku tygodni spowodowała zasadniczą zmianę we 
wszystkich elementach szkolnego procesu dydaktyczno-wychowawczo-profi-
laktycznego. W dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 reorganiza-
cji ulec musiały wszystkie zadania i funkcje szkoły. Kształcenie na odległość, 
które zostało w Polsce wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświa-
ty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
w czasie pandemii, miało zabezpieczyć konstytucyjne prawo każdego dziecka 

1  J. Kunikowski, Bezpieczeństwo człowieka w świecie współczesnych zagrożeń [w:] M. Konop-
czyński, B.M. Nowak (red.), Resocjalizacja. Ciągłość i zmiana, Wydawnictwo „Pedagogium” 
Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2008, s. 307.
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do edukacji. Edukacji opartej na zasadzie równych szans edukacyjnych, której 
gwarantem jest bezpieczeństwo uczniów. Właśnie konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa była przesłanką decyzji o czasowym zawieszeniu w polskich 
szkołach zajęć stacjonarnych z powodu epidemii. Jednocześnie ustawodawca 
wprowadził zasady kształcenia na odległość i na mocy rozporządzenia ustalił 
nowe zasady funkcjonowania systemu oświaty w tym czasie2. Sytuacja pande-
mii powoduje konieczność zupełnie nowej refleksji pedagogicznej w zakresie 
gwarantowania podstawowych praw w systemie edukacji. Wielkim wyzwa-
niem przed systemem oświaty staje się tworzenie nowych strategii, narzę-
dzi oraz procedur wsparcia edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej roli 
szkoły w czasie kryzysu. Podkreślić należy jednak, że niniejsza publikacja po-
wstawała przed okresem pandemii. Jej zaistnienie ma swoje konsekwencje 
również w wymiarze edukacyjnym i implikuje konieczność redefinicji samego 
pojęcia bezpieczeństwa, do czego pokrótce odniesiemy się również w dalszej 
części książki. 

Bez wątpienia jesteśmy współcześnie świadkami wielkich zmian w obszarze 
gwarantowania zasady bezpieczeństwa ucznia w szkole. Takich, których naturę 
trudno jest określić znanymi terminami zarówno pedagogicznymi, prawnymi, 
jak i socjologicznymi. Zmiany te kreują ucznia o wysokich kompetencjach me-
rytorycznych i cyberprzestrzennych, uzyskującego wysokie wyniki w testach 

2  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374); Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 871); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2002 poz. 780); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwią-
zań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związ-
ku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 781). 
W tym kontekście wspomnieć trzeba również o rekomendacjach, zalecaniach i wytycznych 
dla organów prowadzących i dyrektorów jednostek oświatowych opracowanych przez mini-
sterstwo wraz z przedstawicielami ochrony zdrowia i służb sanitarnych, takich jak: Wytycz-
ne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie 
art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567), Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku 
z otwarciem przedszkoli, https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli, do-
stęp: 20.05.2020 czy Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesno-
szkolna, https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men, dostęp: 20.05.2020. 
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PISA (Programme for International Student Assessment)3, PIRLS (Progress 
in International Reading Literacy Study)4 czy TIMSS (Trends in Internatio-
nal Mathematics and Science Study)5. A jednocześnie kształtują one dziecko 
niepotrafiące porozumiewać się konstruktywnie z rówieśnikami, samotne, 
zalęknione, nierozumiejące siebie i świata. Dziecko o malejących kompeten-
cjach społecznych. Dziecko dorastające w pozornie bezpiecznym środowisku, 
niedoświadczające bezpośrednio wojen czy zagrożeń fizycznych, a jednak za-
nurzone w medialnym przekazie agresji, strachu i przemocy. Francuski filozof 
André Glucksmann nazwał to zjawisko terminem „dorastania w przestrzeni 
agresji”6. Owo dorastanie cechuje wszechobecne oddziaływanie na dziecko za-
chowań i wzorców agresywnych. Przestrzenie te przenikają również rzeczywi-
stość edukacyjną, w której poważnie zagrażają prawidłowej socjalizacji dzieci 
i młodzieży. Zachowania związane z masowo doświadczaną agresją modelo-
wane są przez same dzieci, stając się początkiem problemów wychowawczych, 
niepowodzeń edukacyjnych, a w końcu dramatów wielu bezbronnych dzieci. Co 
więcej, dziecko znalazło się w sytuacji, w której z dnia na dzień, w wyniku pan-
demii, utraciło dostęp do znanych sobie przestrzeni życia szkolnego, rówieś-
niczego, wsparcia wychowawczego i specjalistycznego. Musiało zaadaptować 
się do zupełnie nowych warunków, zarówno życia codziennego, jak i edukacji. 

Współczesną rzeczywistość dzieci cechuje dodatkowo załamanie trady-
cyjnej roli i funkcji rodziny oraz coraz częstsze przypadki wychowywania się 
w rodzinie wieloczynnikowego ryzyka7. Ryzyko to definiowane jest bardzo 

3  Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) – to międzynarodowe ba-
danie koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jego 
celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 
15. rok życia, w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

4  Badanie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), czyli Międzynarodowe Ba- 
danie Postępów Biegłości w Czytaniu – w skali międzynarodowej jest koordynowane przez  
Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amster-
damie, a w Polsce – przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Przedmiotem pomia-
ru jest czytanie pod względem doświadczenia literackiego (czytanie tekstów literackich) 
oraz czytanie w celu uzyskania informacji (czytanie tekstów użytkowych). W badaniu 
udział biorą 10-latki – w naszym kraju są to uczniowie czwartych klas szkół podstawowych.

5  Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), czyli Między-
narodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych – w skali mię-
dzynarodowej jest koordynowane przez IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez 
MEN. Obok badania PISA TIMSS jest najważniejszym międzynarodowym porównawczym 
badaniem edukacyjnym.

6  Por. A. Glucksmann, Rozprawa o nienawiści, tłum. W. Prażuch, Spółdzielnia Wydawnicza 
„Czytelnik”, Warszawa 2008.

7  Por. S. Kawula, Dziecko w rodzinie ryzyka – zagrożenia socjalne [w:] S. Kawula, J. Brągiel, 
A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Toruń 2007.
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szeroko i związane jest z szybkością zmian społecznych dokonujących się 
w czasie dzieciństwa. W związku z narastającą potrzebą ochrony dzieciństwa 
powstaje coraz więcej specjalizujących się w pomocy dziecku instytucji na-
prawczych. W obliczu pojawiających się nowych wyzwań ochrony dzieciństwa 
również w szkolnictwie dokonywać się muszą specyficzne zmiany w obsza-
rach realizacji podstawowych funkcji szkoły. Szkoła, realizując funkcje wycho-
wawcze, edukacyjne i profilaktyczne, jest właśnie tym środowiskiem, które 
korzystając z szeroko rozumianych zasobów społecznych, instytucjonalnych 
i osobowych, jest szczególnie odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczniów 
oraz ich wolność od zagrożeń, lęku i agresji. Poczucie bezpieczeństwa w sfe-
rze publicznej, socjalnej i zdrowotnej pozwala na harmonijny rozwój osobo-
wości oraz internalizację norm i wartości uznanych społecznie8 wszystkich 
podmiotów edukacji szkolnej, czyli uczniów, nauczycieli i rodziców. Tymcza-
sem deprywacja w zakresie poczucia bezpieczeństwa to jedno z najczęściej 
wskazywanych przez młodych ludzi zagrożeń w ich rozwoju9. Wynika stąd 
potrzeba wypracowania holistycznego ujęcia procesu diagnostycznego w ob-
szarze bezpieczeństwa psychicznego dzieci w szkole oraz agresji werbalnej 
wśród dzieci. 

Niniejsza publikacja stanowi rezultat badań diagnostycznych zasobów – 
dobrych praktyk10 realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz in-
stytucje publiczne realizujące cele edukacyjne i profilaktyczne w obszarze 
budowania i wzmacniania bezpieczeństwa psychicznego wśród uczniów kra-
kowskich szkół. 

Celem poznawczym badań jest więc diagnoza zasobów (dobrych praktyk, 
potrzeb i oczekiwań) wszystkich podmiotów edukacji szkolnej i instytucji 
edukacyjnych w zakresie profilaktyki nakierowanej na budowanie i wzmac-
nianie bezpieczeństwa uczniów szkół krakowskich.

 8  Por. J. Mazur, Szkoła i jej otoczenie jako siedlisko i obszar oddziaływań profilaktycznych [w:] 
A. Zduniak, M. Kryłowicz (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. W rodzinie, szkole i pracy, Dom 
Wydawniczy i Handlowy „Elipsa”, Warszawa – Poznań 2004, s. 157–158.

 9  M. Jędrzejko, Dlaczego dzieci uciekają rodzicom? O współczesnych dylematach socjalizacji i re-
socjalizacji młodego pokolenia [w:] M. Wróblewska (red.), Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
w szkole. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 
2009, s. 34. 

10  Kategoria „dobre praktyki” rozumiana jest w niniejszej publikacji jako doświadczenia, wy-
pracowane modele działań, sprawdzające się czynności czy właśnie praktyki w kontekś-
cie zasobów instytucjonalnych, którymi dysponuje środowisko. Ich rezultaty sprawdza się 
w doświadczeniach realizatorów i adresatów, ale niekoniecznie poparte są badaniami ewa-
luacyjnymi w zakresie pomiaru skuteczności. Natomiast w kontekście standardów jakości 
programów profilaktycznych kategoria „dobre praktyki” to standard jakości wymieniany 
obok programów obiecujących i modelowych, por. rozdział drugi publikacji.



13Wstęp

Cel teoretyczny prezentowanych badań to wkład w rozwój profilaktyki 
społecznej jako interdyscyplinarnej nauki społecznej poprzez sformułowanie 
wniosków o charakterze metodologicznym i teoretycznym.

Natomiast cel praktyczny badań prezentowanych w niniejszej publikacji 
to stworzenie rekomendacji i wytycznych dla przygotowania systemowego 
programu profilaktycznego wpisującego się w szerszy model bezpieczeństwa 
psychicznego uczniów szkół krakowskich. 

Problem główny stanowi w konsekwencji pytanie o charakterystykę zaso-
bów (dobrych praktyk, potrzeb i oczekiwań) wszystkich podmiotów edukacji 
szkolnej i instytucji edukacyjnych w zakresie profilaktyki nakierowanej na 
budowanie i wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów szkół krakowskich. Prob-
lemy szczegółowe badań dotyczą: a) charakterystyki działań profilaktycznych 
(programów i kampanii społecznych) planowanych w skali ogólnopolskiej, ale 
realizowanych na terenie szkół i placówek krakowskich; b) lokalnych działań 
profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych kra-
kowskich; c) charakterystyki zasobów – dobrych praktyk środowisk krakow-
skich w zakresie profilaktyki oraz d) charakterystyki potrzeb oraz oczekiwań 
kadry pedagogicznej szkół i placówek krakowskich w zakresie profilaktyki.

Zgodnie z przyjętą koncepcją teoretyczną opartą na modelu diagnozy po-
zytywnej i korespondującym z nim modelu dobrego życia11 oraz ze względu 
na standardy konstruowania skutecznych programów profilaktycznych12 
diagnoza potrzeb i zasobów stanowi konieczny etap w procedurze tworzenia 
i realizacji skutecznego programu profilaktycznego. Zasoby i potrzeby, ujmo-
wane w niniejszym badaniu szeroko, definiowane jako potrzeby oraz zasoby 
osobowe, społeczne i instytucjonalne13, znajdują odzwierciedlenie w dobrych 

11  Model dobrego życia (good live model) – nawiązuje do psychologii pozytywnej, koncentrują-
cej się na promowaniu mocnych stron jednostki, i zakłada, że zachowania przestępcze (de-
wiacyjne, ryzykowne, problemowe) powstają, „[…] gdy osoby nie mają wewnętrznych lub 
zewnętrznych zasobów do osiągnięcia swoich celów w prospołeczny sposób […], przestępcy 
mają takie same upodobania i podstawowe potrzeby jak inni ludzie i są naturalnie predys-
ponowani do poszukiwania pewnych celów lub pierwotnych ludzkich dóbr, które stanowią 
zasadnicze wartości jednostki i jej życiowe priorytety”, zob. M. Muskała, „Odstąpienie od 
przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016, s. 176–177; por także: K. Biel, Model ryzyka i model 
dobrego życia w readaptacji skazanych [w:] K. Kmiecik-Jusięga, J. Kusztal (red.), Konteksty 
resocjalizacji i readaptacji społecznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 50–52.

12  K. Ostaszewski (oprac.), Standardy profilaktyki, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narko-
manii, Warszawa 2016.

13  Zasoby określane są w literaturze pedagogicznej w różnych kontekstach, najczęściej 
w świetle modelu salutogenezy Aarona Antonovsky’ego lub Stevana E. Hobfolla. Do tych 
modeli sięgają też Łukasz Kwadrans i Karol Konaszewski, którzy wyróżniają zasoby osobiste 
i społeczne, zob. K. Konaszewski, Ł. Kwadrans, Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowa-
nej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018, 
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praktykach edukacyjnych i profilaktycznych. Diagnoza pozytywna, obejmują-
ca dobre praktyki (zasoby i potrzeby środowiska szkolnego), jest więc kluczo-
wym ogniwem w procesie tworzenia programu profilaktycznego nakierowa-
nego na budowanie bezpieczeństwa wśród uczniów krakowskich szkół. 

Pierwszy obszar badań obejmuje diagnozę działań instytucjonalnych 
w zakresie budowania i wzmacniania bezpieczeństwa psychicznego w wy-
miarze ogólnopolskim. Na drugiej płaszczyźnie badań przeprowadzona zo-
stała diagnoza podejmowanych działań (programów, projektów, inicjatyw) 
regulowanych prawem i prowadzonych w środowisku lokalnym Krakowa. 
W następnej strefie badań rozpoznane zostały dalsze potrzeby i zasoby 
krakowskich szkół i placówek oświatowych dzięki analizie prezentowanych 
przez przedstawicieli ww. instytucji dobrych praktyk i sygnalizowanych po-
trzeb w formie odpowiedzi na pytania ankietowe. Rezultatem diagnozy zaso-
bów i potrzeb w zakresie profilaktyki mają być wskazania i rekomendacje do 
stworzenia krakowskiego modelu budowania i wzmacniania bezpieczeństwa 
psychicznego dzieci i młodzieży.

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki: 
−	diagnozy działań profilaktycznych (programów, projektów, kampanii 

społecznych) w obszarze budowania i wzmacniania bezpieczeństwa psy-
chicznego w wymiarze ogólnopolskim; 

−	diagnozy działań profilaktycznych (programów, projektów, inicjatyw) 
prowadzonych w środowisku lokalnym Krakowa;

−	diagnozy dobrych praktyk prezentowanych podczas konferencji na-
ukowo-szkoleniowej stanowiącej forum dla wypowiedzi podmiotów 
edukacji szkolnej w Krakowie;

−	diagnozy potrzeb i oczekiwań krakowskich środowisk szkolnych w za-
kresie profilaktyki;

−	analizy i interpretacji ram prawnych i systemowych dla stworzenia kra-
kowskiego modelu bezpieczeństwa psychicznego w szkołach.

s. 11–16. Zasoby społeczne można utożsamiać z cechami środowiska fizycznego, przy-
rodniczego i cywilizacyjnego oraz szeroko rozumianymi cechami kultury, por. I. Heszen, 
H. Sęk, Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
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Schemat 1.  Diagnoza pozytywna dobrych praktyk w zakresie profilaktyki 
w Krakowie 

diagnoza 
ogólnopolskich 

działań 
profilaktycznych

diagnoza działań 
profilaktycznych 
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Źródło: opracowanie własne.

Dane do diagnozy zasobów i potrzeb krakowskich szkół i instytucji reali-
zujących zadania edukacyjne i profilaktyczne w zakresie budowania i wzmac-
niania bezpieczeństwa psychicznego oraz opisu dobrych praktyk w tym ob-
szarze zebrane zostały podczas konferencji organizowanej przez Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa 16 stycznia 2020 roku, a wyniki ich analizy 
uzupełniają diagnozę stanowiącą punkt wyjścia do budowania krakowskiego 
modelu bezpieczeństwa psychicznego w szkole.

Autorki niniejszej publikacji składają serdeczne podziękowania Dyrektor 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Pani Ewie Całus i jej zespołowi za 
zaproszenie do współpracy przy prowadzeniu badań w obszarze profilaktyki 
szkolnej, udostępnienie zasobów instytucjonalnych WE UMK w celu groma-
dzenia i opracowania materiału badawczego, a przede wszystkim za możli-
wość pracy w zespole ludzi dobrej woli, którym leży na sercu bezpieczeństwo 
uczniów i wychowanków krakowskich szkół i placówek oświatowych.
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wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 
poz. 781). 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkol-
na, https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men, dostęp: 
20.05.2020. 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli, https://www.gov.
pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli, dostęp: 20.05.2020.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 
30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szko-
le podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567).





Część I
Wzmacnianie bezpieczeństwa 
ucznia w kontekście oddziaływań 
profilaktycznych





1.  Bezpieczeństwo ucznia w szkole 
a profilaktyka – czyli o realizacji prawa 
dziecka do edukacji w profilaktycznej 
perspektywie

M. Turczyk

1.1.  Bezpieczeństwo dziecka w szkole – zakres pojęciowy 
i normatywny

Celami niniejszego rozdziału nie są systematyczny wykład z zakresu teorii 
bezpieczeństwa ani szczegółowa analiza konkretnych stanowisk teoretycz-
nych. Rozważania z tego zakresu stanowić mają jedynie podbudowę teore-
tyczną, którą każdy czytelnik może samodzielnie uzupełnić dzięki podanej 
literaturze przedmiotu. Istotą tego opracowania jest próba opisania nowego 
rozumienia pojęcia bezpieczeństwa ucznia w szkole jako przesłanki koniecz-
nej do realizacji jego prawa do edukacji. Bezpieczeństwo w przyjętym w pra-
cy rozumieniu staje się gwarantem realizacji jednego z podstawowych praw 
dziecka i człowieka, a jednocześnie konstytucyjnej zasady prawa do nauki1. 

Rozważania dotyczące problematyki bezpieczeństwa ucznia w szkole roz-
począć należy od analizy podstawowych funkcji, które w procesie rozwoju 

1  Kwestia edukacji obywateli zyskała rangę jednego z najważniejszych praw socjalnych zapisa-
nych w art. 70 ust. 1 ustawy zasadniczej: „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia 
jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”. Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
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młodego człowieka pełni instytucja edukacyjna nazywana szkołą, a dopiero 
na tej podstawie wyprowadzać można jej profilaktyczne zadania w aspekcie 
zabezpieczenia emocjonalnego uczniów.

Znaczenie i rola szkoły w aspekcie ochrony praw dziecka, w tym w szcze-
gólności prawa do bezpiecznych, wolnych od wszelkich form nadużyć warun-
ków edukacji i rozwoju, nie zostały kompleksowo zanalizowane w teoriach 
naukowych. Naukowcy zazwyczaj patrzą na szkołę w perspektywie bezpie-
czeństwa w sposób wycinkowy. Prowadzone są badania na temat skali oraz 
specyfiki agresji i przemocy rówieśniczej, dręczenia, bullyingu czy przemocy 
w mediach społecznościowych, które ściśle związane są z życiem szkolnym 
uczniów2. Analizie poddawane są zjawisko oporu w szkole3 i jego wpływ na 
zachowania socjalizacyjne uczniów. Brakuje natomiast ujęć całościowych, 
w których problematyka bezpieczeństwa ujęta jest w perspektywie wielości 
ról i funkcji pełnionych przez szkołę z uwzględnieniem wszystkich podmio-
tów życia szkolnego.

Kiedy myślimy o szkole i badamy ją jako instytucję życia publicznego, 
w pierwszej kolejności jako przedmiot naszej uwagi obieramy jej edukacyjną 
funkcję. Refleksji zarówno teoretycznej, jak i w bieżącej praktyce edukacyj-
nej umykają często pozaedukacyjne funkcje, które pełni szkoła. A przecież 
to właśnie funkcje wychowawcza i profilaktyczna są zasadnicze w refleksji 
o bezpiecznym środowisku edukacyjnym.

Przepisy obowiązującego w Polsce prawa oświatowego wyraźnie wskazują 
na trzy podstawowe funkcje, jakie pełni szkoła4. Ustawowym zadaniem szko-
ły jest prowadzenie równoległej działalności dydaktycznej, wychowawczej 
oraz opiekuńczej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla poszcze-
gólnych typów szkół i placówek5 akcentuje właśnie te trzy funkcje. To właśnie 
troska o wzmocnienie wychowawczej roli szkoły oraz dowartościowanie jej 

2  Zob. np. badania: A. Wolgast, M. Donat, Cultural Mindset and Bullying Experiences: An Eight-
year Trend Study of Adolescents’ Risk Behaviors, Internalizing Problems, Talking to Friends, and 
Social Support, „Children and Youth Services Review” 2019, vol. 99, a także polski raport 
J. Przewłocka, Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach. Raport z badania, 
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015. 

3  Zob. np. badania: A. Babicka-Wirkus, Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy. Rytuały oporu jako 
przejaw autoekspresji młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015; A. Babicka-
-Wirkus, Kultury oporu w szkole. Działania, motywacje, przestrzeń, Wolters Kluwer Polska, 
Warszawa 2019.

4  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 374) oraz akty wyko-
nawcze do ustawy.

5  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólne-
go dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
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jako miejsca profilaktyki społecznej i wszechstronnego rozwoju ucznia sta-
ły się elementem haseł uzasadniających kolejne reformy systemu edukacji6. 
Problem ograniczenia wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły dostrzega-
ny jest już od dawna przez badaczy rzeczywistości edukacyjnej. W literatu-
rze przedmiotu określany jest nawet bolączką systemu edukacji w obecnym 
kształcie7. 

W aspekcie problematyki bezpieczeństwa dziecka ma to zasadnicze zna-
czenie, jeśli spojrzymy bowiem na szkołę z punktu widzenia funkcji wy-
chowawczo-opiekuńczej, to łatwo dostrzeżemy, że jest ona rozumiana jako 
miejsce uczenia się, przestrzeń fizyczna, w której uczniowie mogą przebywać 
przez określony czas w ciągu dnia, a dla wielu z nich stanowi bezpieczną przy-
stań z ciepłym posiłkiem i zainteresowanymi nimi dorosłymi. Jest miejscem, 
w którym nie doświadczają oni przemocy, a relacje na linii dorosły – dziecko 
nacechowane są troską i życzliwym wsparciem, czego wielu z nich nie doświad-
cza w swoich rodzinnych domach. Szkoła dla dzieci z placówek opiekuńczo- 
-wychowawczych, w tym interwencyjnych, ośrodków szkolno-wychowaw-
czych czy zakładów poprawczych to nie tylko omówione treści kształcenia, 
oceny i świadectwa, ale też coś znacznie ważniejszego. To szansa, żeby na-
uczyć się życia społecznego, życia w bezpiecznym środowisku, w oderwaniu 
od trudnej codzienności. To szansa na doświadczenie uważności i wsparcia 
człowieka dorosłego, rozumiejącej rozmowy, terapii pedagogicznej, specjali-
stycznej pomocy oraz – co niezwykle istotne – sukcesu edukacyjnego, czasa-
mi jedynego, jakiego doświadczają w życiu. To w końcu szansa na podjęcie 
procesu uczenia się, na realizację prawa do edukacji daleko wykraczającego 
poza procedury egzekucji obowiązku szkolnego. 

Kiedy w tej optyce spojrzymy na szkołę i jej profilaktyczną funkcję, jas-
ne się stanie, że zapewnienie bezpiecznego środowiska szkolnego to obecnie 
podstawowe wyzwanie dla systemu oświaty. W tym miejscu należy postawić 
pytanie o tzw. atrybuty życia bezpiecznego w szkole, czyli pewne sploty sy-
tuacji faktycznych i prawnych, które w konsekwencji mogą przekładać się na 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogól-
nego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

6  Por. M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju ucznia”. Eseje etnopeda-
gogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004 czy Ł. Michalski, Pole minowe. O grach 
polityki z edukacją [w:] M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Twierdza. Szkoła w metaforze mili-
tarnej. Co w zamian?, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

7  Zob. S. Jaskulska, Ocenianie zachowania uczniów na stopień. Szkolna obsesja porządku w świetle 
matematycznej teorii chaosu, „Podstawy Edukacji” 2015, t. 8; R. Nawrocki, Edukacja jako pole 
gry [w:] M. Dudzikowa, S. Jaskulska (red.), Twierdza…, dz. cyt.; M. Żytko, Edukacja w ramio-
nach standaryzacji – czy autonomia jest jeszcze możliwa?, „Czas Kultury” 2020, nr 1.
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poczucie bezpieczeństwa ucznia w szkole. W odniesieniu do życia szkolnego 
należą do nich m.in.8:

−	bezpieczeństwo fizyczne dziecka, nauczyciela i rodzica w szkole 
(dotyczy ono ciała, fizjologii, sprawności, bezpiecznego poruszania się 
w przestrzeni szkoły);

−	bezpieczeństwo psychiczne (znaczenie ma tu samopoczucie dziecka 
w szkole, jego samoocena, poczucie własnej wartości, komfort psy-
chiczny);

−	bezpieczeństwo personalne (społeczne, pozycja dziecka w grupie ró-
wieśniczej, status, układy szkolne, przynależności);

−	bezpieczeństwo prawne (związane jest z zabezpieczeniem norma-
tywnym placówki oraz poziomem kompetencji prawnonormatywnych 
dyrektora i nauczycieli);

−	bezpieczeństwo duchowe, aksjologiczne (powiązane jest z duchowością 
dziecka, z zabezpieczeniem ważnych wartości w sytuacji dydaktyczno-
-wychowawczej);

−	bezpieczeństwo proceduralne (związane jest z dobrym funkcjonowa-
niem szkolnych procedur bezpieczeństwa lub z ich brakiem).

Ze względu na tak szerokie zarysowanie czynników będących atrybutami 
bezpiecznego życia w szkole właściwe wydaje się myślenie, według którego 
każdy podmiot życia edukacyjnego – zarówno uczeń, jak i nauczyciel – prze-
żywając siebie, kształtuje własne obszary poczucia bezpieczeństwa w szkole. 
W tym ujęciu bezpieczeństwo możemy rozumieć jako 

[…] ciągły proces społeczny, w ramach którego podmioty działające starają 
się doskonalić mechanizmy zapewniające im poczucie bezpieczeństwa9.

W ramach wielości ujęć leksykalnych pojawiają się różne ogólne defini-
cje terminu „bezpieczeństwo”. Analizując proces ewolucji samego pojęcia, 
jak również naszego myślenia i potrzeb w zakresie maksymalizacji bezpie-
czeństwa na przestrzeni dziejów, można dostrzec wyraźny trend związany 
ze zmiennością istoty samego pojęcia10. Nawet już pobieżny przegląd treści 
wypełniających termin „bezpieczeństwo”, tak w dyskursie naukowym, jak 
w języku potocznym, doprowadza do postawienia tezy o braku spójnych 

 8  Na podstawie: C. Rutkowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa. 
Bezpieczeństwo jako problem nauki i praktyki, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 
2018, s. 10–31.

 9  J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, 
„Sprawy Międzynarodowe” 1982, R. 35, z. 7, http://digit.pism.pl/dlibra/publication?id= 
971&tab=3, dostęp: 15.05.2020.

10 C. Rutkowski, Podstawy nauk…, dz. cyt., s. 113. 
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wewnętrznie systemów pojęciowo-znaczeniowych dla tego określenia11. 
Kategoria „bezpieczeństwo” wypełniona jest wielością teorii i perspektyw 
analiz, przez co samo pojęcie pozostaje niedoprecyzowane, z zakreślonym 
ogromnym polem semantycznym. 

W literaturze spotykamy setki ujęć, znaczeń i interpretacji pojęcia „bez-
pieczeństwo”, a jednocześnie brakuje spójnych, całościowych ujęć encyklo-
pedycznych czy słownikowych tego terminu. Poniżej przytoczono możliwie 
szeroką jego definicję zaczerpniętą ze Słownika współczesnego języka polskiego: 

bezpieczeństwo oznacza stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka 
ma poczucie pewności, oparcia w drugiej osobie lub w sprawnie działającym 
systemie prawnym; przeciwieństwo zagrożenia12. 

Dla podjętych rozważań ciekawa jest koncepcja Józefa Kukułki i Ryszarda 
Zięby, w ramach której wyróżniono trzy wymiary bezpieczeństwa, tj.: pod-
miotowy, przedmiotowy i procesualny13. 

Odnosząc tę systematykę do prowadzonych analiz bezpieczeństwa dziec-
ka w szkole, wymiary te można opisać następująco:

−	wymiar podmiotowy – to przestrzeń, która daje dziecku pewność istnie-
nia i przetrwania w szkole; szkoła jest miejscem przyjaznym, w którym 
nic nie zagraża dziecku tak w aspekcie materialnym, jak emocjonalnym;

−	wymiar przedmiotowy – w tym ujęciu szkoła staje się dla dziecka miej-
scem, w którym doświadcza ono spokoju w zakresie stanu posiadania; 
nie obawia się o utratę ważnych dla niego dóbr, wartości oraz własnej 
tożsamości, widzi także możliwości rozwoju, szanse na poszerzanie 
swoich zasobów;

−	wymiar procesualny – zapewnia dziecku pewność codziennego funk-
cjonowania i rozwoju w szkole w ujęciu poszerzania wiedzy i umiejętno-
ści; tworzą go bezpieczne procedury szkolne, a wypełniają kompetentni 
nauczyciele.

Klasyfikację tę można odnieść do wszystkich podmiotów życia edukacyjne-
go, zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Bezpieczeństwo dziecka 

11 Tamże, s. 109.
12  B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo „Wilga”, Warszawa 

1996, s. 51, za: Ł. Donaj, Pojęcie bezpieczeństwa – bezpieczeństwo narodowe i międzynarodo-
we [w:] W. Malendowski (red.), Świat u progu XXI wieku – wybrane problemy, Wydawnictwo 
Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza, Poznań 2003, s. 7. 

13  C. Rutkowski, Podstawy nauk…, dz. cyt., s. 110–112, za: J. Kukułka, Nowe uwarunkowania 
i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, „Wieś i Państwo” 1995, nr 1, s. 198–199 
i R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe – Akademia Obrony Na-
rodowej” 2012, nr 1(86), s. 8.
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w szkole jest bowiem jak soczewka, która skupia w sobie sumę bezpieczeń-
stwa rozumianego jako stan lub proces, gwarantujące istnienie dziecka 
w szkole oraz możliwości jego edukacji i rozwoju. Bezpieczeństwo można tu 
postrzegać jako 

[…] konkretny stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczu-
cie pewności, oparcia w drugiej osobie lub w sprawnie działającym systemie 
prawnym14.

Bezpieczeństwo jest również analizowane w kategorii prawa do psychicz-
nego poczucia bezpieczeństwa. Rozumiemy je wówczas jako stan wolny od 
zagrożenia15, a także jako uporządkowany i harmonijny proces rozwoju spo-
łecznego, który pozwala jednostce realizować cele osobiste, gwarantując sku-
teczną i terminową pomoc w sytuacjach, gdy jednostka, rodzina, społeczność 
lub grupa nie są w stanie sprostać wymogom sytuacji z różnych przyczyn, za-
równo obiektywnych, jak i subiektywnych16. W ujęciach filozoficznych pojęcie 
bezpieczeństwa związane jest z ludzkim bytem, egzystencjalnym lękiem czy 
też troską. Rozwijana jest filozofia bezpieczeństwa personalnego i struktural-
nego, której osnową stają się aksjologia i etyka.

Dla podjętych rozważań zasadnicze znaczenie ma analiza bezpieczeństwa 
w kategorii potrzeb człowieka. Aby dziecko mogło bowiem właściwie rea-
gować na sytuacje zagrożenia, musi rozwijać się w bezpiecznym dla siebie 
otoczeniu. Pamiętać należy, że samo dziecko wobec sytuacji zagrożenia jest 
bezsilne i bezradne. Ważne jest, aby w perspektywie swojego funkcjonowania 
w placówkach edukacyjnych jak najszybciej stało się osobą dążącą do samo-
urzeczywistnienia, dopiero bowiem 

[…] jednostka zaspokojona w swych podstawowych potrzebach jest o wiele 
mniej zależna i zobowiązana, o wiele bardziej autonomiczna i w większym 
stopniu kieruje sama sobą niezależnie od opinii innych17.

Samorealizacja dziecka ma związek z zaspokajaniem jego potrzeb, realizacją 
indywidualnych celów, urzeczywistnianiem pragnień i marzeń. Dziecko 
w szkole musi czuć się względnie bezpiecznie i stabilnie. Dopiero po zaspoko-
jeniu tych podstawowych potrzeb uczeń może się rozwijać według własnego, 

14 Por. Ł. Donaj, Pojęcie bezpieczeństwa…, dz. cyt.
15 C. Rutkowski, Podstawy nauk…, dz. cyt., s. 118.
16  J. Gołębiewski, Edukacja dla bezpieczeństwa, „Edukacja dla Bezpieczeństwa. Czasopismo dla 

Dyrektorów Szkół i Nauczycieli” 2001, nr 1(2), s. 50–54.
17  A. Maslow, W stronę psychologii istnienia, tłum. I. Wyrzykowska, Dom Wydawniczy „Rebis”, 

Poznań 2004, s. 212.
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niepowtarzalnego stylu, ale co ważne dla naszych rozważań – dopiero wów-
czas może się skutecznie uczyć. 

Bezpieczeństwo dziecka w placówce oświatowej stanowi przesłankę 
realizacji prawa dziecka do edukacji. Zatem prawidłowe wypełnianie funk-
cji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole oraz odpowiednia ja-
kość programów profilaktycznych umożliwiają, po pierwsze, realizację prawa 
dziecka do edukacji, a po wtóre – prawidłową socjalizację normatywną18 w in-
stytucjach edukacyjnych. W procesie socjalizacji dziecko uczy się, że normy 
(pochodzące od rodziców, wychowawców, a następnie rówieśników, szkoły 
i mediów) oraz ich stosowanie mu służą, że dzięki nim może dobrze funkcjo-
nować w różnych środowiskach (zwrot pozytywny). Dopiero wówczas przyj-
muje je ono jako własne i je promuje, ponieważ ich powszechna obecność jest 
dla niego dobra. Dokładnie tak samo dzieje się z edukacją w obszarze norm 
z zakresu bezpieczeństwa w szkole. Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach od-
grywa szczególną rolę w kształtowaniu ich bezpiecznych zachowań i postaw 
oraz w formowaniu szkoły jako środowiska bezpiecznego. Lata szkolne są dla 
dziecka niezwykle ważnym etapem w budowaniu jego postaw nie tylko wobec 
bezpieczeństwa, ale i wobec prawa w ogóle. Mają też duże znaczenie w pro-
cesie internalizowania wartości społecznych19, w których bezpieczeństwo  
zajmuje ważną pozycję. 

Problematyka socjalizacji prawnej w kontekście prowadzonej debaty o bez-
piecznej szkole jest bardzo istotna. Właściwie przebiegające procesy socjali-
zacji w szkole można rozpatrywać w perspektywie prewencji zachowań prze-
stępczych dzieci i młodzieży20 oraz zabezpieczenia przestrzeni edukacyjnej. 

Trzeba jednak jasno powiedzieć, że nawet najbardziej dokładnie i zgodnie 
z normami prawa zorganizowana przestrzeń szkolna nie jest w stanie wyeli-
minować wszystkich zagrożeń ani stworzyć dla uczniów absolutnie bezpiecz-
nych warunków nauki i rozwoju. Przyjmując, że poczucie bezpieczeństwa ma 

18  Przez pojęcie „socjalizacja normatywna” rozumie się element szerszego procesu socjali-
zacji w ogóle. Jest to proces lub rezultat tego procesu, w którym jednostka nabywa system 
wartości, norm oraz wzorców zachowań prawnych. W rzeczywistości szkolnej, czyli w fa-
zie socjalizacji wtórnej, dziecko poznaje świat prawa m.in. na podstawie obowiązujących 
w danej zbiorowości reguł i zasad, klimatu przestrzegania praw człowieka w szkole i in-
dywidualnego doświadczania realizowania bądź braku realizacji norm w swoim postępo-
waniu, w interakcjach społecznych oraz indywidualnym doświadczeniu edukacyjnym. Naj-
większą rolę na tym etapie odgrywają nauczyciele, wychowawcy i rówieśnicy oraz szkoła.  
Zob. M. Borucka-Arctowa, Ch. Kourilsky (red.), Socjalizacja prawna, Wydawnictwo „Scho-
lar”, Warszawa 1993. 

19  Por. J. Kusztal, Kozak M., Zasada dobra dziecka i jej implikacje dla socjalizacji prawnej w środo-
wisku szkolnym, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2014, vol. 34, nr 4, s. 89–102.

20 Tamże, s. 102.
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zasadniczy związek ze stanem percepcji podmiotu21, warto wspomnieć tu 
o czynnikach poczucia zagrożenia bezpieczeństwa szkolnego. 

Czynniki te przedstawić można w ujęciu podmiotowym. Są to:
−	właściwości psychofizyczne dziecka w wieku szkolnym;
−	poziom kompetencji nauczycielskich;
−	brak uznania, akceptacji i życzliwości (bądź antycypowanie tych stanów 

w percepcji ucznia);
−	brak doświadczenia przyjaźni i przynależności do podmiotów znaczą-

cych;
−	świadomość ograniczenia swoich możliwości w zakresie ochrony swoich 

dóbr;
−	indywidualne poczucie istnienia zagrożeń;
−	brak powodzeń edukacyjnych/dydaktycznych;
−	choroba, stany traumatyczne;
−	nagłe zerwanie więzi z osobami bliskimi;
−	ostra rywalizacja w utrzymaniu pozycji społecznej;
−	przemoc, agresja i gwałt, poczucie bezradności.
W ujęciu instytucjonalnym natomiast źródłem poczucia zagrożenia są:
−	istnienie realnego zagrożenia lub utrudnienia na terenie szkoły – obiek-

tywne zagrożenia (np. uszkodzenia budynków czy sprzętów szkolnych, 
ale też sytuacja epidemiologiczna związana z zagrożeniem zdrowia lub 
życia);

− procedury szkolne stworzone w oparciu o złą podstawę prawną lub nie-
zgodnie z wiedzą metodyczną – mogą stanowić realne zagrożenie za-
równo dla ucznia, jak i nauczyciela i rodzica; w takim sensie zagrażają 
one bezpieczeństwu dziecka, stwarzają jedynie pozory proceduralne;

−	sposoby zarządzania szkołą rozpatrywane w ujęciu zarówno interperso-
nalnym (style zarządzania, komunikowania się, rozwiązywania konflik-
tów), jak i prawnym (procedury pracownicze na terenie szkoły);

−	katastroficzne zjawiska przyrodnicze;
−	zmienność prawa, inflacja prawa, nieznajomość prawa. 
Występowanie tych czynników na terenie szkoły lub ich brak mogą zna-

cząco wpływać na indywidualne poczucie bezpieczeństwa podmiotu, a także 
mają duże znaczenie w aspekcie profilaktyki bezpieczeństwa psychicznego 
ucznia w szkole. Istnieją trzy obszary działań, które można podejmować na 
terenie szkoły, aby kontrolować i odpowiednio kształtować wpływ owych 
czynników na środowisko szkolne. Są to22:

21 C. Rutkowski, Podstawy nauk…, dz. cyt., s. 120.
22  Z. Dąbrowski, Potrzeba bezpieczeństwa a opieka [w:] H. Górecka (red.), Bezpieczeństwo dziecka 

w okresie transformacji ustrojowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem gości zagra-
nicznych, Olsztyn 12–13 maja 1997 roku, Wydawnictwo „Decora”, Olsztyn 1997, s. 23−24. 
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−	eliminowanie czynników zagrożeń na terenie szkoły (takich jak wy-
soki poziom stresu, presja osiągnięć szkolnych, nieszczęśliwe wypadki, 
agresja i czyny przestępcze ze strony innych, choroby);

−	zapobieganie deprywacjom potrzeb uczniów i dążenie do optymalne-
go ich zaspokojenia;

−	zapobieganie powstaniu negatywnych potrzeb (uzależnieniowych) 
lub ich ograniczenie czy leczenie.

Konieczne jest eliminowanie z przestrzeni szkolnej wszystkich możliwych 
czynników zagrożeń. Warto jednak podkreślić, że bezpieczeństwo nie jest 
stanem stabilnym, ale to 

[…] ustawicznie pulsujący proces psychospołeczny, mocno zakorzeniony 
w życiu ludzkim, stanowiący jego organiczny, naturalny i nieodłączny skład-
nik23. 

Obiektywnie nie jest możliwe wyeliminowanie z rzeczywistości szkolnej 
wszystkich czynników godzących w poczucie bezpieczeństwa uczniów. 
Z punktu widzenia psychologii rozwojowej wydaje się, że stworzenie dziecku 
absolutnie bezpiecznego środowiska, takiego, w którym nie musiałoby ono 
podejmować wyzwań w tym zakresie, nie byłoby również zasadne, gdyż mog- 
łoby uniemożliwić jego pełny rozwój. 

Zasadniczą kwestią w kształtowaniu bezpiecznego środowiska szkolnego 
jest to, aby bezpieczeństwo wyraźnie dominowało nad niebezpieczeństwem, 
czyli aby na terenie szkoły było znacznie więcej sytuacji bez zagrożeń, niż 
tych mogących je generować24.

W kontekście prowadzonych analiz ważne jest podkreślenie faktu, że za-
pewnienie potrzeby bezpieczeństwa uczniom w szkole wiąże się ze świado-
mością zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Kształtowanie 
tej świadomości wśród uczniów oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa to 
ważne czynniki wpływające na bezpieczeństwo w szkole. 

Podjęta powyżej próba uporządkowania i przedstawienia różnych koncep-
cji bezpieczeństwa w odniesieniu do przestrzeni szkolnej rozpościera przed 
czytelnikiem szerokie pole semantyczne. Wielość stanowisk, teorii naukowych 
i paradygmatów, w których odczytywana może być ta kategoria, nie prowadzi 
do normatywnego ujęcia omawianej problematyki. „Bezpieczeństwo dziecka 
w szkole” to szeroka kategoria badawcza, wielowymiarowa przestrzeń, którą 
opisywać można w różnych ujęciach, aspektach i procesach. To postulowana 
wartość społeczna, która znajduje odzwierciedlenie w standardach prawnych 

23  M. Winiarski, W kręgu pedagogiki społecznej. Studia, szkice, refleksje, Wydawnictwo Społecz-
nej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2017, s. 154.

24 Tamże. 
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dotyczących edukacji dzieci i młodzieży. A w końcu to potrzeba każdego pod-
miotu edukacyjnego, której realizacja gwarantuje mu rozwój i odpowiednie 
wypełnianie postawionych przed nim wymagań, zarówno edukacyjnych, za-
wodowych, jak i życiowych. 

1.2.  Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa  
dziecka w szkole

W szkolnej przestrzeni edukacyjnej to dyrektor jest gwarantem bezpieczeń-
stwa dziecka w szkole. Dyrektor to osoba, nauczyciel, który pełni szczególną 
funkcję i posiada szczególny status prawny25. W swojej pracy podejmuje za-
dania dydaktyczne, opiekuńcze, jest odpowiedzialny za realizację zadań zwią-
zanych z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej na 
terenie szkoły czy placówki, wykonuje działania przywódcze, organizacyjne, 
a także szereg zadań administracyjno-organizacyjnych związanych z funk-
cjonowaniem szkoły jako zakładu pracy i przedmiotu wielu innych dziedzin 
prawa.

Obowiązki dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole do-
tyczą nie tylko ucznia, nauczyciela i rodzica. Głównymi zadaniami stawianymi 
przed osobą kierującą placówką edukacyjną są skuteczne i zgodne z literą pra-
wa działanie organizacyjne, a także zabezpieczanie własnych interesów praw- 
nych oraz potrzeb i praw dziecka oraz każdego podmiotu procesu edukacji. 
Świadomie obrano w tekście tę kolejność przedstawiania problematyki za-
bezpieczenia interesów prawnych, ponieważ teza, która jest wielokrotnie 
podkreślana w pracy z dyrektorami placówek edukacyjnych, brzmi: „nie za-
bezpieczysz odpowiednio dobra i interesów dziecka, jeżeli najpierw sam jako 
nauczyciel i dyrektor nie zadbasz o swoje normatywne bezpieczeństwo zwią-
zane z pełnioną rolą zawodową”. Na jej obronę przedstawiono w pracy wy-
kładnię w zakresie statusu prawnego dyrektora szkoły oraz rozległe orzecz-
nictwo sądów powszechnych w tym względzie. Wynika z niego jednoznacznie, 
że dyrektor lub nauczyciel, który działa niezgodnie z literą prawa i nie za-
bezpiecza swoich normatywnych obowiązków oraz wypływających z nich 
nakazów powinnego zachowania się lub zaniechania, naraża bezpośrednio 
siebie i swoje dobra prawne. Co więcej, traci tym samym możliwość skutecz-
nego zabezpieczenia praw swoich wychowanków i uczniów. Należy zazna-
czyć, że zakres wykładni dotyczącej tego zagadnienia nie jest jednoznaczny, 

25  J. Jagielski, Status prawny dyrektora szkoły. Ekspertyza prawna, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
Warszawa [b.r.], http://www.edukacja.powiatbrzeski.pl/files/files/status%20prawny%20
dyrektora%20szkoy.pdf, dostęp: 15.05.2020. 
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a orzecznictwo sądów czasami pozostaje ze sobą sprzeczne. Nie to jest jed-
nak przedmiot niniejszego opracowania, a stanowi jedynie zaczątek refleksji 
związanej z prawnym zabezpieczeniem interesów dziecka – ucznia w szkole. 

Prawne zabezpieczenie interesów dziecka to szczególna kategoria pojęcio-
wa26, często utożsamiana z kategorią ochrony dobra dziecka czy praw dziecka. 
Magdalena Arczewska w badaniach prowadzonych w 2015 roku27 kategorię 
tę umieściła w sieci ekwiwalentów pojęcia „dobro dziecka”. Prawne zabezpie-
czenie interesów dziecka, zarówno edukacyjnych, jak i osobistych, jest 

[…] spójne z regulacjami konwencji o Prawach Dziecka ONZ, w świetle któ-
rych dobro dziecka ma być przedmiotem troski, opieki i wsparcia nie tylko 
rodziców, ale także władz publicznych28. 

Kiedy kategorię zabezpieczenia interesów dziecka przełoży się na szkolną 
rzeczywistość edukacyjną, na pierwszy plan wysunie się koncepcja zabezpie-
czenia prawa dziecka do edukacji, której gwarantem w mikrosystemie szkoły 
jako elementu systemu oświaty jest właśnie dyrektor. 

Ten fakt implikuje po stronie dyrektora szkoły lub placówki konieczność 
posiadania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, aby odpowied-
nio odczytać, zinterpretować i zareagować w konkretnej, zdeterminowanej 
normatywnie sytuacji edukacyjnej. Mowa tu o swoistym obszarze kompeten-
cji współczesnego dyrektora, które pozwalają mu się poruszać w skompliko-
wanej i wciąż na nowo tworzonej sieci przepisów prawnych systemu oświa-
ty. Co więcej, konieczność ich realizowania w praktyce kierowania placówką 
oświatową ustawodawca zabezpiecza, wprowadzając przepisy dotyczące od-
powiedzialności prawnej dyrektora. Pojawia się zatem potrzeba refleksji nad 
kształtem owych kompetencji prawnonormatywnych w aspekcie profesjo-
nalnego funkcjonowania współczesnego dyrektora szkoły wobec nieustającej 
inflacji przepisów w dziedzinie prawa oświatowego. 

26  B. Skarga, Granice historyczności, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Państwowej 
Akademii Nauk, Warszawa 2005, s. 109–110, za: A. Gaweł, B. Bieszczad (red.), Kategorie po-
jęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 8.

27  Badania M. Arczewskiej polegały na analizie 80 wywiadów pogłębionych z przedstawiciela-
mi służb społecznych – zawodów pomocowych, sędziami rodzinnymi, kuratorami zawodo-
wymi, asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi, przedstawicielami organizacji spo-
łecznych działających na rzecz dziecka i rodziny. Zebrany materiał analizowano przy użyciu 
metody analizy pola semantycznego. Zob. M. Arczewska, Czym jest dobro dziecka. Analiza 
sieci ekwiwalentów pojęcia dobra dziecka w perspektywie przedstawicieli wybranych środowisk 
zawodowych [w:] M. Michalak (red.), Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korcza-
kowska, tłum. A. Gellert, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2018, s. 241, 247 i n.

28 M. Arczewska, Czym jest dobro dziecka…, dz. cyt., s. 251.
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Szczegółowa analiza zadań i ról zawodowych stawianych przed dyrek-
torem szkoły czy placówki29 wskazuje na konieczność posiadania szerokich 
kompetencji prawnonormatywnych przez osobę zajmującą takie stanowisko 
w szkole. Sama koncepcja owych kompetencji opisana przez Małgorzatę Ko-
zak30 wskazuje, że dla odpowiedniego wypełniania tej roli zawodowej nie-
zbędna jest nie tylko systematycznie uzupełniana wiedza o zmieniającym 
się prawie, ale także, a może przede wszystkim, umiejętność adekwatnego 
jej stosowania w różnych sytuacjach edukacyjnych31. Konieczne wydaje się 
zatem stałe poszerzanie kwalifikacji zawodowych dyrektorów i nauczycieli 
o kompetencje prawnonormatywne, które 

[…] umożliwiają posługiwanie się wiedzą prawną i korzystanie z niej w prak-
tyce edukacyjnej i w życiu pozazawodowym oraz podejmowanie działań 
w kierunku ochrony praw swoich uczniów i wychowanków32. 

Wprowadzanie owych kompetencji jako niezbędnego elementu kwali-
fikacji ogólnopedagogicznych jest obecnie ważnym zadaniem dla instytucji 
kształcących i doskonalących nauczycieli oraz przygotowujących ich do wy-
konywania zadań dyrektorów szkół i placówek. Warto w tym miejscu przyto-
czyć słowa z raportu UNESCO Uczyć się, aby być, w którym autorzy określają 
kierunek zmian w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli: 

[…] zasadnicza zmiana, która musi zajść w kształceniu nauczycieli, wynika 
z faktu, że podstawowym ich zadaniem będzie kształtowanie osobowości 
wychowanków i otwieranie przed nimi drogi rzeczywistego świata33

– bezpiecznego świata. Temu procesowi służyć mogą rozwijające się praktyki 
superwizji prawnych, z których korzystać mogą dyrektorzy w trudnych, nor-
matywnie zdeterminowanych sytuacjach edukacyjnych. Schemat 2 przedsta-
wia miejsce owych kompetencji prawnonormatywnych w aspekcie kwalifika-
cji ogólnopedagogicznych.

29  Wynika ona z analizy art. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. 
2018 poz. 2017 z późn. zm.) oraz art. 62–68 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).

30  M. Kozak, Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Ofi-
cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.

31 Tamże, s. 55–65.
32 Tamże, s. 63.
33  Raport Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem 

Jacques’a Delorsa, Edukacja jest w niej ukryty skarb, Edukacja, uczyć się, aby być, http://www.
unesco.org/delors, dostęp: 15.05.2020.
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Schemat 2.  Kompetencje prawnonormatywne w aspekcie kwalifikacji 
ogólnopedagogicznych
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Źródło: oprac. M. Turczyk na podstawie: M. Kozak, Edukacja na rzecz praw dziecka 
w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2014.

Potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach 
jako kierunek polityki oświatowej państwa ustalany przez ministra edukacji 
narodowej pozostaje obecna już od dłuższego czasu34. W odniesieniu do kom-
petencji prawnonormatywnych dyrektora szkoły lub placówki, ale także każ-
dego pracującego w szkole nauczyciela powinni oni odpowiednio zabezpieczać 
swoje normatywne obowiązki przewidziane przez przepisy prawa. Wynikają 
one z przepisów ustaw oświatowych oraz z aktów prawnych wykonawczych 
do tych ustaw. W niniejszym opracowaniu zostaną one jedynie wspomnia-
ne, a szczególna uwaga zostanie skupiona na tych wymiarach bezpieczeństwa 
ucznia w szkole, które są istotne w kontekście oddziaływań profilaktycznych. 

Obowiązek zapewnienia ogólnie rozumianego bezpieczeństwa ucznia 
w szkole nakłada na system oświaty art. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo oświato-
we, stanowiąc, że 

System oświaty zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych wa-
runków nauki, wychowania i opieki oraz upowszechnianie wśród dzieci 
i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie, w tym zagrożeń związanych z korzy-
staniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i kształtowanie właś-
ciwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

34  Por. J. Barczewski, M. Drogosz, J. Latuszkiewicz, R. Pszczółkowski, Prawne kompetencje 
dyrektora oraz organu prowadzącego [w:] K. Gawroński, S.M. Kwiatkowski (red.), Meritum – 
prawo oświatowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 856–954.
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Wykonywanie tego obowiązku ustawodawca powierza dyrektorowi szkoły 
lub placówki, nakładając na niego konkretne zadania związane z realizacją 
nakazu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie orga-
nizowanej w szkole lub w placówce nauki. Stanowi o tym art. 6 ustawy Prawo 
oświatowe: 

Dyrektor szkoły lub placówki jest kierownikiem zakładu pracy w rozu-
mieniu Kodeksu pracy i z mocy ust. 1 pkt 5a wykonuje zadania związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć or-
ganizowanych przez szkołę lub placówkę. 

Ważne, aby podkreślić, że w tym procesie zapewniania bezpieczeństwa dy-
rektor nie pozostaje sam. W myśl przepisów art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
oświatowe 

[…] organ prowadzący zapewnia warunki działania szkoły, w tym bezpieczne 
i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. 

Jest bowiem wiele zdeterminowanych normatywnie obszarów związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa ucznia w szkole. Do najistotniejszych należą:

−	zapewnienie dziecku bezpiecznej drogi do szkoły – art. 32 ust. 5, 6, 7 
ustawy Prawo oświatowe;

− zobowiązanie szkoły do promowania zdrowego stylu życia wśród ucz-
niów – art. 68 ust. 1 pkt 3: „Dyrektor szkoły lub placówki […] sprawuje 
opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psy-
chofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne”;

−	zapewnienie uczniom bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie 
szkoły – art. 27 ustawy Prawo oświatowe: „Szkoły i placówki zapewnia- 
jące uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania 
zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować 
i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające”;

−	zagwarantowanie, aby statut szkoły zawierał zakres zadań nauczycieli 
oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę35;

−	organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej; pomoc ta powinna być organizowana przez dyrektora szkoły 

35  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624 
z późn. zm.).
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i udzielana odpowiednio do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i roz-
wojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów36;

−	zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek i imprez w spo-
sób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy o kulturze 
fizycznej37;

−	dookreślenie w drodze rozporządzenia38 szczegółowych przepisów 
dotyczących kluczowych obowiązków w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa i higieny w szkole stojących przed dyrektorem, nauczycielami 
i organem prowadzącym szkołę lub placówkę.

Szczególnie istotny dla podejmowanych rozważań jest aspekt przeciw-
działania agresji i przemocy oraz profilaktyki:

−	zapewnienie dziecku bezpieczeństwa polegającego na wolności od 
przemocy i agresji na terenie szkoły – art. 5 ustawy Prawo oświatowe: 
„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską 
o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem 
godności osobistej ucznia”; 

− prowadzenie w szkołach systematycznej działalności wychowawczej,  
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej wśród uczniów i wycho- 
wanków, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców 
i innych pracowników szkoły i placówki w celu systematycznego rozpo-
znawania i diagnozowania zagrożeń związanych z uzależnieniami i pro-
wadzenie poradnictwa w zakresie zapobiegania im39.

Co więcej, prawo oświatowe, odsyłając do przepisów z zakresu pomocy 
społecznej i pieczy zastępczej, wyraźnie wskazuje, że dzieciom i młodzieży 
pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dzie-
ciom i młodzieży niedostosowanym społecznie na podstawie art. 129 ustawy 
Prawo oświatowe organizuje się opiekę i wychowanie w placówkach publicz-
nych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

36  Zob. § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przed-
szkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

37  Paragraf 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 
2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516).

38  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 
2003 nr 6 poz. 69).

39  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 
i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249).
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o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej40 oraz w przepisach Ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej41. Warto wspomnieć również 
o odesłaniu do przepisów z obszaru przeciwdziałania przemocy wobec dzie-
ci. Paragraf 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 
Karta” zobowiązuje nauczycieli i innych przedstawicieli oświaty do udziału 
w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych, podczas których zobowią-
zani są oni do przedstawiania informacji o możliwościach uzyskania pomocy, 
podjęcia dalszych działań, diagnozowania sytuacji i potrzeb osoby, co do któ-
rej istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Refleksja na temat roli i zadań dyrektora jako gwaranta bezpieczeństwa 
dziecka w szkole w płaszczyźnie zarówno fizycznej – dokładnie zdetermi-
nowanej normatywnie przez cytowane akty prawne – jak i emocjonalnej, 
trudniejszej do wyłuszczenia z ministerialnych dokumentów, wskazuje na 
potrzebę wzmocnienia dyrektora w roli kierującego działalnością szkoły 
i jej funkcjonowaniem podmiotu spełniającego zadania edukacyjne, opiekuń- 
cze i wychowawcze42. Szansą na wzmocnienie pozycji dyrektora jako gwa-
ranta bezpieczeństwa dziecka w szkole jest poszerzanie jego kompetencji 
prawnonormatywnych. 

W sytuacji inflacji w dziedzinie prawa oświatowego oraz wielości ról i za-
dań przewidzianych przez przepisy oraz skomplikowane procedury wdraża-
nia przepisów ustawy dyrektor musi posiadać swoisty kompas, który w rze-
czywistości oświatowego „chaosu normatywnego”43 pozwoli mu na obranie 
odpowiedniej drogi do zabezpieczenia przestrzeni uczenia się i nauczania. 
Prawo bowiem 

[…] nie jest doskonałe, trzeba go przestrzegać, ale i twórczo zmieniać, dążąc 
do względnej doskonałości, jako niekończący się proces – dziś tak „modnej” –  
ewaluacji44. 

Wzmocnienie kompetencji dyrektora może przełożyć się bezpośrednio na 
stan bezpieczeństwa w polskich szkołach i placówkach.

40  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 
ujedn. Dz.U. 2020 poz. 821). 

41  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst ujedn. Dz.U. 2019 poz. 1507, 
1622, 1690, 1818, 2473).

42  J. Jagielski, Status prawny…, dz. cyt. s. 102. 
43  Por. tezy zawarte w artykule: J. Kusztal, Wybrane obszary edukacji w chaosie ciągłej zmiany 

w percepcji nauczyciela akademickiego, „Horyzonty Wychowania” 2015, vol. 14, nr 31, s. 47–63.
44  Por. K. Gawroński, Potyczki prawne dyrektora szkoły. Rola prawa w wybranych obszarach za-

rządzania szkołą, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
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Schemat 3 prezentuje niektóre z omawianych obszarów związanych 
z gwarantowaniem przez dyrektora szkoły czy placówki zasady bezpieczeń-
stwa ucznia.

Schemat 3.  Obszary kompetencyjne dyrektora szkoły lub placówki w aspekcie 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
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psychologiczno-
-pedagogicznej

DYREKTOR
jako gwarant 

bezpieczeństwa  
ucznia w szkole 

kierownik 
zakładu pracy
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administrator 
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budowlanego 

odpowiada za 
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nadzór 

pedagogiczny

odpowiada 
za procedury 

przeciwdziałania 
przemocy wobec 

dziecka na 
terenie szkoły

Źródło: oprac. M. Turczyk.

1.3.  Normatywne i osobowe gwarancje bezpieczeństwa 
dziecka w placówkach edukacyjnych

Kwestia gwarancji bezpieczeństwa ucznia w szkole jest problematyką szcze-
gólnie istotną i została ona przez ustawodawcę podwójnie zabezpieczona 
w ustawie oświatowej. Nadzór nad bezpieczeństwem uczniów w szkole jest 
zadaniem organu prowadzącego szkołę lub placówkę: 
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[…] nadzorowi organu prowadzącego podlega w szczególności przestrzega-
nie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników i uczniów (art. 57 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe), 

ale kompetencje w tym zakresie powierzone zostały także organom nadzo-
ru pedagogicznego zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe – 
nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności „zapewnienie uczniom 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki”. Mimo 
tak rozległej ustawodawczo ochrony bezpieczeństwa przestrzeni, w któ-
rej polski uczeń pobiera edukację, wychowanie i opiekę, jego prawa nie są 
w pełni chronione pod względem proceduralnym45. Sam wymiar zabezpie-
czeń normatywnych nie wystarczy, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów 
w szkole. Niezbędne jest tu zaistnienie takich czynników, jak wiedza w zakre-
sie prawnych aspektów bezpieczeństwa w szkole i umiejętność jej stosowania 
w konkretnych sytuacjach praktyki pedagogicznej, oraz aspektów osobowoś-
ciowych, m.in. przekonania o możliwościach stosowania zabezpieczeń nor-
matywnych w codzienności szkolnej, gotowości do realizowania norm prawa 
oraz praworządności, uczciwości czy szacunku do prawa. Mowa tu o obsza-
rach kompetencji prawnonormatywnych nauczycieli. Ten wymiar osobowy 
jest niezwykle istotny w aspekcie gwarantowania zasady bezpieczeństwa 
w szkole. Bez niego procedury, nawet najlepiej opracowane na potrzeby da-
nej szkoły, mogą pozostać bez wpływu na zapewnienie bezpieczeństwa. Rea-
lizacja normatywnych zasad bezpieczeństwa przez kompetentnych, również 
w sferze prawnonormatywnej, nauczycieli, jest szansą na to, aby w myśl usta-
wodawcy 

Szkoły i placówki podejmowały niezbędne działania w celu tworzenia 
optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniały każdemu ucz-
niowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły 
lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego (art. 44 ustawy Prawo oświatowe). 

Bezpieczna przestrzeń edukacyjna to dla każdego ucznia indywidualnie 
postrzegana i przeżywana sytuacja, w której każdego dnia pobiera on naukę 
oraz uczestniczy w procesach wychowania i opieki. Bezpieczeństwo ucznia 
ma miejsce jedynie wtedy, gdy w szkole nie występuje jednocześnie:

−	rzeczywiste zagrożenie (obiektywny czynnik niebezpieczny dla dziec-
ka) ani

45  K. Gawroński, R. Otręba, Jak czytać prawo (nie tylko) oświatowe? [w:] K. Gawroński, 
S.M. Kwiatkowski (red.), Meritum…, dz. cyt., s. 62. 
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−	poczucie zagrożenia (subiektywne poczucie dziecka w przeżywaniu 
szkolnej rzeczywistości),

występują natomiast:
−	instytucjonalne, normatywne czynniki chroniące (bezpieczne proce-

dury, zgodny z prawem statut szkoły lub placówki, realizowane przepisy 
związane z bezpieczeństwem i higieną na terenie szkoły);

−	osobowe czynniki chroniące (prawidłowo realizowane funkcje w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa przez dyrektora oraz nauczycieli, two-
rzenie klimatu bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka w szkole). 

W odniesieniu do dziecka analiza problematyki jego bezpieczeństwa za-
wsze musi uwzględniać zarówno wymiar fizyczny, jak i psychiczny. W przy-
padku interwencji wobec dziecka potrzebującego pomocy 

[…] zawsze na pierwszym miejscu należy mieć podstawowy cel interwencji, 
czyli konieczność zapewnienia dziecku bezpieczeństwa zarówno w aspekcie 
fizycznym, jak i psychologicznym46. 

W celu analizy szkoły jako przestrzeni bezpieczeństwa psychicznego ucz-
niów konieczne wydaje się postawienie pytania o ocenę przedstawionych 
powyżej czynników warunkujących bezpieczne funkcjonowanie w szkole 
wszystkich podmiotów edukacyjnych. Pojawia się pytanie: czyja ocena bez-
pieczeństwa powinna być podstawą projektowania i realizowania szkolnej 
polityki bezpieczeństwa, konstruowania programów w zakresie podnoszenia 
poziomu bezpieczeństwa w szkole oraz planowania i realizowania konkret-
nych działań profilaktycznych w tym zakresie? Warto w tym procesie wsłu-
chać się w głos krakowskich uczniów, nauczycieli i rodziców. 
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2.  Działania profilaktyczne w świetle 
współczesnych koncepcji naukowych

J. Kusztal

Dobre praktyki w obszarze bezpieczeństwa ucznia w Krakowie poddano 
analizie zgodnie z modelem diagnozy komplementarnej, opisanym przez Ewę 
Wysocką1. Sięga on do nurtu diagnozy patogenetycznej (model ryzyka) i diag-
nozy salutogenetycznej (model dobrego życia). Stosowany jest on w diagnozie 
pedagogicznej i opiera się na zasadzie 

[…] komplementarności dokonywanego rozpoznania, a więc łączenia diag-
nozy pozytywnej (nurt salutogenezy, model dobrego życia, bazujący na psy-
chologii pozytywnej2, poznawczej3 i psychologii zdrowia4) i negatywnej (nurt 
patogenezy, model ryzyka), choć w praktyce model ten niewystarczająco jest 
wykorzystywany5. 

Współczesne tendencje w diagnostyce pedagogicznej wskazują na zasadę 
priorytetowości diagnozy pozytywnej i równocześnie pomocniczości diagno-
zy negatywnej, którą można stosować zarówno w profilaktyce uniwersalnej, 

1  E. Wysocka, Diagnoza pozytywna w działaniach pedagoga jako przykład „dobrych praktyk” 
w pracy z młodzieżą – propozycje narzędzi diagnostycznych, „Journal of Modern Science” 2016, 
t. 4(31), s. 37–62.

2 M. Argyle, Psychologia szczęścia, tłum. N. Oparska, Wydawnictwo „Astrum”, Wrocław 2004.
3  B.A. Alford, A.T. Beck , Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię, tłum. M. Ła-

macz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
4  A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, 

tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii, War-
szawa 2005.

5 E. Wysocka, Diagnoza pozytywna…, dz. cyt., s. 39.



Część I. Wzmacnianie bezpieczeństwa ucznia w kontekście oddziaływań profilaktycznych44

jak i selektywnej oraz wskazującej6. W naukach społecznych dominuje jeszcze 
model patogenetyczny, ale równocześnie nie można też mówić, że możliwe 
jest zastosowanie wyłącznie diagnozy salutogenetycznej7, stąd w naukach 
społecznych pojawiają się raczej diagnozy o nachyleniu pozytywnym, bazu-
jącym w działaniach pedagogicznych na potencjałach (działania kreatywne)8. 

W przyjętych w niniejszej pracy podstawach teoretyczno-metodologicz-
nych skoncentrowano się na diagnozie zasobów, potencjałów środowisko-
wych, bo cel, jakim jest finalne zaprojektowanie działań profilaktycznych 
na poziomie uniwersalnym, nie wymaga diagnozy patogenetycznej, choć 
zdecydowanie autorki opracowania postulują prowadzenie diagnozy pełnej 
dla projektowania działań wzmacniających czy korygujących. Diagnoza po-
zytywna, która jest wprawdzie tylko jednym z aspektów diagnozy pełnej, ale 
zgodnie z zasadami priorytetowości i pomocniczości – elementem dominują-
cym, obejmuje diagnozę zasobów wewnętrznych: indywidualnych, systemo-
wych i ekonomicznych oraz zewnętrznych: formalnych (np. normy prawne 
generalne i miejscowe ramy systemowe) i nieformalnych. Optymalnym uję-
ciem jest oczywiście diagnoza pełna, ale – jak wskazano wcześniej – na pozio-
mie działań uniwersalnych prowadzenie indywidualnych diagnoz deficytów 
(czynników ryzyka) byłoby niecelowe. Dlatego w publikacji zaproponowano 
uzupełnienie diagnozy zasobów (dobrych praktyk i ram prawnych) diagnozą 
środowiskową oczekiwań i potrzeb krakowskiego środowiska w zakresie pro-
filaktyki. Diagnoza środowiskowa skierowana jest na tworzenie warunków 
do optymalnego rozwoju życia jednostki, grupy lub środowiska lokalnego, jej 
aspekt negatywny wprowadza zaś możliwość działań korygujących i modyfi-
kujących w zakresie profilaktyki. Jak wskazuje E. Wysocka, oba te obszary są 
ze sobą immanentnie systemowo powiązane, co argumentuje ona tezą o wza-
jemnym odzwierciedlaniu życia jednostki i świata, o możliwości identyfikacji 
w obu zakresach tak potencjałów, jak deficytów oraz o obiektywnej i subiek-
tywnej perspektywie postrzegania funkcjonowania jednostek w środowisku9.

Zasadniczo zasoby definiowane są w literaturze przedmiotu różnorod-
nie10. Ich rodzaje: indywidualne (osobowe), systemowe czy ekonomiczne uzu-
pełniane są najczęściej przez zasoby zewnętrzne względem jednostek, czyli 
choćby systemowe normy formalnoprawne. Zasoby środowiskowe (syste-
mowe, formalnoprawne i instytucjonalne zasoby krakowskich szkół i pla-
cówek oświatowych, a w nich wszystkich podmiotów edukacji: rodziców, 

 6 E. Wysocka, Diagnoza pozytywna…, dz. cyt.
 7 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia…, dz. cyt.
 8  Por. M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wy-

dawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
 9 E. Wysocka, Diagnoza pozytywna…, dz. cyt., s. 44–45.
10 Tamże.
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nauczycieli i samych uczniów oraz instytucji je prowadzących) są central-
ną kategorią badawczą w niniejszym opracowaniu. 

Z psychologii pozytywnej wyrasta model dobrego życia (good live model), 
który stanowi teoretyczną podstawę koncepcji badań opisanych w niniejszej 
publikacji. Model ten opracowany został przez Tony’ego Warda w Nowej Ze-
landii w początkach XXI wieku i jest rozwijany głównie w Australii, USA i Ka-
nadzie. W naszym kraju pojawiają się pierwsze prace pedagogów resocjalizacji 
i kryminologów oparte na tej koncepcji. Najczęściej wykorzystywana jest ona 
w badaniach nad planowaniem skutecznych interwencji resocjalizacyjnych 
zarówno wobec dorosłych, jak i nieletnich sprawców przestępstw11. Koncep-
cja ta oparta jest na badaniach psychologicznych, antropologicznych i krymi-
nologicznych i zakłada, że 

[…] przestępcy niczym nie różnią się od nie-przestępców, powodują nimi te 
same potrzeby, kierują się tymi samymi motywami działania, tak samo for-
mułują cele życiowe i wyznają takie same wartości, dążą do zdobycia tych 
samych dóbr12. 

Dobra te to inaczej podstawowe wartości życiowe człowieka, czyli życie 
i zdrowie, wiedza, doskonałość w grze czy zabawie, doskonałość w pracy, do-
skonałość w sprawstwie, działanie autonomiczne, spokój wewnętrzny, przy-
jaźń (intymność, rodzina), wspólnota, duchowość, szczęście, kreatywność13. 
Koncepcja ta zakłada, że 

[…] problemy przestępcze i psychologiczne są bezpośrednią konsekwencją 
złych prób osiągnięcia ludzkich dóbr. […]. Zasadniczym celem pracy reso-
cjalizacyjnej jest umożliwienie osobie stworzenia planu życia, obejmujące-
go sposoby skutecznego zdobywania podstawowych dóbr bez krzywdzenia 

11  W polskiej pedagogice resocjalizacyjnej model ten opisują i implementują do teorii oraz prak-
tyki pedagogicznej i pomocowej: M. Muskała, „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce 
resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 
2016; K. Biel, Model ryzyka i model dobrego życia w readaptacji skazanych [w:] K. Kmiecik-Ju-
sięga, J. Kusztal (red.), Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2014; K. Sawicki, Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspek-
tywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018. 

12  G.M. Willis, T. Ward, The Good Lives Model. Does it Work? Preliminary Evidence [w:] L.A. Craig, 
L. Dixon, T.A. Gannon (eds.), What Works in Offender Rehabilitation: An Evidence-Based 
Approach to Assessment and Treatment, John Wiley and Sons, Hoboken 2013, s. 305–317.

13  T. Ward, T.A. Gannon, Rehabilitation, Etiology, and Self-Regulation. the Comprehensive Good 
Lives Model of Treatment for Sexual Offenders, „Aggression and Violent Behavior” 2006, 
vol. 11(1), s. 79; por. także: G.M. Willis, T. Ward, The Good Lives Model…, dz. cyt., s. 305– 
–317, za: M. Muskała, „Odstąpienie od przestępczości”…, dz. cyt., s. 177.
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innych. Nie chodzi tu jedynie o zmniejszenie czynników ryzyka, lecz o holi-
styczną rekonstrukcję „ja”, co wymaga od praktyków rozważenia indywidual-
nych, relacyjnych i kontekstowych czynników i zajęcia się nimi14. 

Przenosząc tę koncepcję do praktyki oddziaływań profilaktycznych, należy 
wziąć pod uwagę, że powinny się one opierać na posiadanych przez jednost-
kę zasobach osobistych. Zasoby te i mocne strony na skutek niekorzystnych 
okoliczności rozwojowych nie mogły doprowadzić do realizacji jej indywidual-
nego planu życiowego. Podejmowanie przez takie osoby zachowań ryzykow-
nych jest próbą zdobywania dóbr i realizacji pewnych wartości, których ze 
względu na brak odpowiednich umiejętności i zdolności nie mogłyby one uzy-
skać drogą społecznie akceptowaną. Podejmowanie zachowań ryzykownych 
bywa też próbą łagodzenia poczucia niższości, niekompetencji czy konfliktu 
wewnętrznego. Skuteczna interwencja profilaktyczna, a nawet terapeutycz-
na, stanowi w założeniach modelu dobrego życia pomoc w rozwijaniu umie-
jętności potrzebnych do osiągania założonych celów, wynikających z planu 
życiowego i realizacji określonych przez jednostkę dóbr i wartości15.

Współczesna profilaktyka uzasadnia swoją skuteczność badaniami nauko-
wymi, ponieważ:

[…] nie ma skutecznego działania profilaktycznego, bez solidnej podbudowy 
teoretycznej i jej weryfikacji empirycznej. Ruch, który promuje tego rodzaju 
rozwiązania, określa się mianem evidence based practice (EBP). Oznacza on 
poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań poprzez zastosowanie wyni-
ków badań naukowych z uwzględnieniem sytuacji, interesów i preferencji 
klientów16. 

Podejście EBP wywodzi się z medycyny, w której „[…] praktyka oparta na 
dowodach jest integracją najlepszych dowodów badawczych, wiedzy kli-
nicznej i wartości pacjenta”17. Obecnie EBP przenosi się do pracy socjalnej 

14 M. Muskała, „Odstąpienie od przestępczości”…, dz. cyt., s. 176.
15  Por. tamże, s. 18; K. Biel, Zła resocjalizacja czy resocjalizacja zła [w:] K. Biel, M. Sztuka (red.), 

Resocjalizacja wobec tajemnicy zła, Wydawnictwo WAM – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Peda- 
gogiczna Ignatianum, Kraków 2010, s. 153–154, por. także: J. Kusztal, Dobro dziecka w pro-
cesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2018, s. 197.

16  A. Barczykowska, S. Dzierzyńska-Breś, Profilaktyka oparta na wynikach badań naukowych 
(evidence based practice), „Resocjalizacja Polska” 2013, nr 4, s. 132.

17  D.L. Sackett i in., Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM, Churchill Li-
vingstone, New York 2000, s. 1, za: M. Muskała, Wprowadzenie. Profilaktyka używania sub-
stancji psychoaktywnych oparta na evidence-based [w:] M. Muskała i in., Profilaktyka używania 
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w środowisku, do obszaru interwencji społecznych, terapii, resocjalizacji, 
a w konsekwencji też – do refleksji naukowej.

W dziedzinie działań profilaktycznych praktyka oparta na dowodach 
może zatem obejmować przetestowane zasady badań, które kierują inter-
wencjami, lub może się odnosić do konkretnych modeli interwencji, które 
jak stwierdzono, prowadziły do pożądanych rezultatów, ale także do mo-
delu polityki organizacyjnej i strategii interwencyjnej. Oznacza to, że ma 
ona wpływ na wszystkich odpowiedzialnych za przebieg i funkcjonowanie 
systemu profilaktyki: od polityków tworzących ramy prawne, przez zarzą-
dzających, po „frontowych pracowników”18. 

Skuteczne interwencje profilaktyczne muszą opierać się na pewnych zasa-
dach19, opisanych m.in. przez Crime and Justice Institute oraz National In-
stitute of Corrections w USA i stanowiących, jak wskazuje A. Barczykowska: 
„[…] warunki brzegowe skutecznej profilaktyki i resocjalizacji”20.

Pierwszą z nich jest aktuarialna ocena ryzyka i potrzeb, akcentująca aktu-
alną diagnozę prowadzoną przy wykorzystaniu narzędzi pomiarowych, szacu-
jących statystyczne prawdopodobieństwo podjęcia zachowań ryzykownych21. 
Kolejna zasada odwołuje się do budowania czy zwiększania wewnętrznej mo-
tywacji do zmiany u samej jednostki poprzez stosowanie takich metod komu-
nikacji (w relacji z nią i z samym sobą), aby doprowadzić do identyfikacji włas-
nych motywów czy powodów do zmiany (np. poprzez dialog motywujący)22. 
Trzecia zasada to tzw. interwencje docelowe, czyli wymóg indywidualizacji 
działań interwencyjnych opartych na diagnozie risk-need-responsivity (RNR). 
Ryzyko (risk) oznacza koncentrację na osobach o wysokim lub wyższym po-
ziomie ryzyka podejmowania zachowań nieakceptowanych społecznie niż 
osoby o niskim ryzyku, które przy wykorzystaniu swoich zasobów indywidu-
alnych i społecznych są w stanie samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. 

substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) oparta na evidence-based (praca niepubliko-
wana, materiały do dyspozycji autora), s. 4.

18 M. Muskała, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 5.
19  Tamże; A. Barczykowska, Idea evidence based practice w amerykańskiej resocjalizacji i profilak-

tyce [w:] E. Habzda-Siwek, J. Kabzińska (red.), Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2014.

20  A. Barczykowska, Idea evidence based practice…, dz. cyt.
21  Risk assessment oznacza szacowanie ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa, 

por. A. Barczykowska, S. Dzierzyńska-Breś, M. Muskała, Systemy oddziaływań resocjaliza-
cyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, Poznań 2015, s. 44–48.

22  Por. W.R. Miller, S. Rollnick, Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie, tłum. R. An-
druszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
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Zasada potrzeb (need) oznacza ukierunkowanie interwencji na potrzeby kry-
minogenne skorelowane z podejmowanymi zachowaniami ryzykownymi. 
Natomiast zasada reaktywności oznacza gotowość jednostki do reagowania 
pozytywnie na interwencje w zależności od temperamentu, motywacji, stylu 
uczenia się, płci czy determinantów zewnętrznych23. Ważne jest też planowa-
nie interwencji na podstawie reguły dozowania, czyli czasowego oznaczenia 
interwencji profilaktycznej czy terapeutycznej, np. od trzech do dziewięciu 
miesięcy.

Kolejną zasadą skutecznych interwencji profilaktycznych jest uczenie 
umiejętności społecznych przez kierowaną praktykę oddziaływań (skill train 
with directed practice)24, co oznacza oparcie programów na podejściu po-
znawczo-behawioralnym, czyli eliminowaniu sztywnych, antyspołecznych 
skryptów poznawczych i wytrenowaniu zachowań prospołecznych u jedno-
stki. Następna zasada to systematyczne zwiększanie nagród u jednostki, tak 
aby wzmacniać każdy przejaw zachowania pozytywnego, prospołecznego, 
co uzupełnia kolejna reguła – zaangażowania w proces wzmacniania jedno-
stki całej sieci konstruktywnego wsparcia w jej środowisku lokalnym. Może 
to oznaczać budowanie sieci instytucji i organizacji realizujących systemowo 
cele profilaktyczne czy reintegracyjne i readaptacyjne25. Systematyczna ocena 
podejmowanych działań (profilaktycznych, społecznych, reintegracyjnych) 
to kolejny wymóg skutecznych interwencji, podobnie jak zasada informacji 
zwrotnej, która oznacza wykorzystywanie wszelkich informacji o działaniu 
lub niedziałaniu prowadzonych przedsięwzięć w celu ewentualnych modyfi-
kacji, zmian, optymalizacji praktyki pomocowej. 

Opisane wyżej zasady zostały wypracowane (zgodnie z EBP) na podstawie 
metodologicznie poprawnych badań naukowych, przy czym im wyższe są ich 
standardy metodologiczne, tym większa jest skuteczność praktyk interwen-
cyjnych, choćby ze względów wiarygodności czy rzetelności takich badań. Tak 
więc to standardy metodologiczne w dużej mierze decydują o skuteczności 
interwencji prewencyjnych czy resocjalizacyjnych26. Standardy te składają się 
z kilku poziomów, przy czym najwyższy obejmuje badania eksperymentalne 

23 Por. A. Barczykowska, S. Dzierzyńska-Breś, Profilaktyka…, dz. cyt., s. 135.
24 M. Muskała, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 7.
25  Por. A. Barczykowska, M. Muskała, Podejście multiagencyjne w procesie readaptacji osób opusz-

czających zakłady karne, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 34, s. 225–242, por. M. Borkowska, 
J. Kusztal, Zespoły interdyscyplinarne w pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
[w:] K. Biel, J. Kusztal (red.), Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania 
profilaktyczne i pomocowe, Wydawnictwo WAM – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna 
„Ignatianum”, Kraków 2011, s. 366.

26  Por. B. Stańdo-Kawecka, Zapobieganie przestępczości nieletnich w świetle Evidence-Based 
Policy [w:] P. Hofmański, S. Waltoś (red.), W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku 
czci profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 158.



2. Działania profilaktyczne w świetle współczesnych koncepcji naukowych 49

przy wykorzystaniu grupy kontrolnej, powtarzalne, oparte na grupach ran-
domizowanych27. Niższe standardy obejmują badania mniej rygorystyczne, 
ale również wymagające potwierdzenia skuteczności oddziaływań. Następny 
poziom stanowią te programy, których skuteczność nie jest jednoznacznie 
potwierdzona ze względu na niespełnienie wysokich standardów metodolo-
gicznych i ewaluacyjnych. Na tym poziomie skuteczności sytuują się progra-
my profilaktyczne, które w badaniach oceniono negatywnie bądź które nie 
zostały poddane ocenie skuteczności28. Wreszcie poziom najniższy (brudny) 
zarezerwowany jest dla tych programów, które zostały ocenione, ale ich wy-
niki były negatywne, a same programy określone jako nieskuteczne.

Aktualnie realizowane w naszym kraju programy profilaktyczne, mimo 
że rekomendowane przez instytucje na poziomie ogólnopolskim (Ośrodek 
Rozwoju Edukacji – ORE), nie są oparte na tych zasadach, szczególnie nie są 
poddawane weryfikacji metodami naukowymi29. 

Wprowadzony (opisany szczegółowo w rozdziale 3 niniejszej publikacji) 
system rekomendacji uwzględnia trzy poziomy skuteczności:

1. Program obiecujący, usytuowany na poziomie pierwszym, to taki, któ-
rego skuteczność mierzona wpływem na zachowania adresatów nie zo-
stała potwierdzona żadnymi badaniami rozumianymi jako ewaluacja 
wyniku. Jednak jego ugruntowanie teoretyczne i wyniki ewaluacji pro-
cesu pozwalają wnioskować o jego potencjalnej skuteczności. 

2. Dobra praktyka to programy sytuowane na drugim poziomie rekomen-
dacji. W tym przypadku ocena programu została dokonana poprzez 
ewaluację formatywną lub ewaluację wyników, która dotyczyła zmian 
w zakresie czynników pośredniczących (np. celów szczegółowych pro-
gramu), a nie samych zmian zachowania (celu głównego programu), lub 
była przeprowadzona bezpośrednio po zakończeniu oddziaływań albo 
też nie spełniała innych standardów metodologicznych30. 

3. Z kolei trzeci, najwyższy z poziomów skuteczności reprezentują progra-
my modelowe, w których 

[...] pozytywny wpływ programu na zachowania adresatów został po-
twierdzony w badaniach spełniających wysokie kryteria poprawności 

27 Tamże.
28 Tamże.
29  K. Okulicz-Kozaryn, Po co nam badania naukowe w profilaktyce zachowań ryzykownych?, 

http://www.swiatproblemow.pl/po-co-nam-badania-naukowe-w-profilaktyce-zachowan-
-ryzykownych/, dostęp: 15.12.2019, za: K. Pawełek, O roli badań naukowych w profilaktyce 
uzależnień i innych zachowań ryzykownych [w:] M. Muskała i in., Profilaktyka używania sub-
stancji…, dz. cyt., s. 14.

30 Por. https://www.programyrekomendowane.pl/, dostęp: 19.05.2020.
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metodologicznej i efekty utrzymywały się przynajmniej po roku od zakoń-
czenia działań profilaktycznych przewidzianych w programie31.

Działania profilaktyczne ujmowane systemowo, globalnie, holistycznie, 
w sposób zintegrowany, czyli tak, jak wskazują standardy działań profilak-
tycznych, zakłada, że w środowisku lokalnym (a bazowanie na nim jest uwa-
żane za najbardziej ekonomicznie uzasadnione32) funkcjonują obok siebie 
zróżnicowane jednostki i grupy o różnych zakresach potrzeb (w tym potrzeb 
edukacyjnych czy profilaktycznych). Działania profilaktyczne muszą więc 
być zróżnicowane ze względu na charakter tych potrzeb. Stąd profilaktyka 
uniwersalna adresowana jest do wszystkich dzieci, młodych ludzi czy doro-
słych, którzy wymagają tylko wsparcia w rozwoju, wzmacniania potencjałów 
i zdolności specjalnych oraz sieci społecznych, w których funkcjonują. Na-
tomiast profilaktyka selektywna wymaga już uprzedzania i opóźniania za-
chowań ryzykownych poprzez identyfikację i modyfikację czynników ryzyka 
i wzmacnianie czynników chroniących. Profilaktyka wskazująca skierowana 
jest do adresatów z grup ryzyka, w których zachowania ryzykowne powtarza-
ją się systematycznie, a same działania polegają na zahamowaniu pogłębiania 
się problemów33. 

Skuteczne działania profilaktyczne oparte na podejściu evidence based 
practice opierać się powinny na kilku uniwersalnych zasadach, które gwa-
rantują skuteczność działań profilaktycznych w środowisku. Są to: diagnoza 
problemów i ich hierarchia, dobra znajomość (diagnoza) zasobów ludzkich 
i instytucjonalnych, wiedza o podejmowanych kiedyś i realizowanych obecnie 
działaniach profilaktycznych, zaangażowanie wszystkich podmiotów zorien-
towanych na pracę w społeczności lokalnej i udział w budowaniu systemowej 
wizji profilaktyki w przestrzeni lokalnej, jasne, realistyczne cele i oczekiwa-
nia, ustalenie precyzyjnego harmonogramu działań i jego realizacja poprzez 
regularne spotkania, promocja działań profilaktycznych i rozwiązań, włącza-
nie kolejnych osób i grup w działania profilaktyczne34.

31 Por. https://www.programyrekomendowane.pl/, dostęp: 19.05.2020.
32  S. Grzelak (red.), Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla sa-

morządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
Warszawa 2015, s. 158, za: M. Muskała, A. Barczykowska, K. Pawełek, Profilaktyka uza-
leżnień o sprawdzonej skuteczności „krok po kroku”, czyli jak skonstruować skuteczny program 
profilaktyczny (praca niepublikowana, materiały do dyspozycji autora), s. 54.

33  J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, s. 38.

34  Por. G. Świątkiewicz, Profilaktyka w społecznościach lokalnych [w:] G. Świątkiewicz (red.), 
Profilaktyka w środowisku lokalnym, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, War-
szawa 2002, s. 42.
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3.  Programy profilaktyczne –  
kiedy są skuteczne?  
Standardy jakości programów 
profilaktycznych

M. Piasecka

Szkolna profilaktyka uniwersalna realizowana jest we wszystkich krajach 
europejskich, jednak różni się zasięgiem i treściami merytorycznymi. Do-
niesienia naukowe pokazują, że niektóre elementy profilaktyki szkolnej,  
m.in. komponenty związane z przekonaniami normatywnymi czy umiejęt-
nościami życiowymi, wydają się skuteczne. Monitoring treści szkolnych pro-
gramów pokazuje jednak, że możemy jeszcze spotkać działania niepoparte 
dowodami, takie jak wizyty „ekspertów” z zewnątrz czy warsztaty teatralne1. 
Szkoły wdrażają wiele różnorodnych programów zapobiegania zachowa-
niem ryzykownym. Liczba ta wyraźnie kontrastuje ze stosunkowo wąskim 
zakresem strategii, dla których mamy wystarczająco dużo badań dość rygory-
stycznych, aby solidnie uzasadnić wnioski dotyczące ich skuteczności. Wiele 
popularnych szkolnych metod zapobiegania zjawiskom niepożądanym wy-
stępującym wśród dzieci i młodzieży nie zostało dobrze zbadanych2. Uniwer-
salne programy profilaktyczne mają na celu zapobieganie inicjacji zachowań 
ryzykownych, a zatem mogą być szeroko stosowane w środowiskach populacji 

1  Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejskie standardy jako-
ści w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień, 
J. Węgrzecka-Giluń, A. Malczewski (red. pol.), tłum. P. Nowocień, Krajowe Biuro ds. Prze-
ciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2011, s. 27–28.

2  D.B. Wilson, D.C. Gottfredson, S.S. Najaka, School-Based Prevention of Problem Behaviors: 
A Meta-Analysis, „Journal of Quantitative Criminology” 2001, vol. 17, no. 3, s. 267.
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bez oceny ryzyka i badań przesiewowych3. Jednak nie zwalnia to osób odpo-
wiedzialnych za ich wdrożenie z przeprowadzenia oceny potrzeb odbiorców 
i dostosowania do nich programów wdrożonych i przeprowadzonych zgod-
nie z obowiązującymi standardami dla tego typu oddziaływań. Dlatego też 
istotne staje się odwołanie do standardów jakości oraz badań naukowych do-
tyczących skuteczności tego typu programów jako drogowskazu kierującego 
w stronę zwiększania efektywności oddziaływań z zakresu profilaktyki. 

Standardy jakości możemy zdefiniować jako 

[…] ogólnie przyjęte zasady lub zbiory procedur w zakresie najlepszych/
najwłaściwszych sposobów realizacji interwencji. Często odnoszą się one do 
strukturalnych (formalnych) aspektów zapewniania jakości, takich jak środo-
wisko i skład personelu. Jednak mogą również dotyczyć aspektów procesu, 
takich jak zasadność treści, realizacja interwencji czy procesy ewaluacyjne4. 

Zatem standardy jakości to normy, które pomagają ocenić, czy dany element 
programu spełnia kryteria wysokiej jakości5. Przykładem standardów jakości 
odnoszących się do działań profilaktycznych są wytyczne opracowane w ra-
mach prac nad międzynarodowym projektem Europejskich Standardów Ja-
kości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków. Standardy te obejmują oś-
mioetapowy cykl projektowy (ocena potrzeb, ocena zasobów, ramy programu, 
konstrukcja interwencji, zarządzanie i mobilizacja zasobów, realizacja i mo-
nitoring, ewaluacje końcowe, rozpowszechnianie i doskonalenie). Uwzględ-
niają one obszary wspólne dla wszystkich etapów, takie jak: trwałość i finan-
sowanie, wzajemna komunikacja i udział interesariuszy, organizacja i rozwój 
personelu, etyczny wymiar profilaktyki. Koncentrują się na strukturalnych 
i proceduralnych aspektach działalności profilaktycznej, a więc wyznaczają 
kierunek postępowania w zakresie planowania, wdrażania i ewaluowania 
działań z obszaru profilaktyki. Co istotne, dzięki owym standardom możli-
we staje się określenie europejskich kryteriów jakości profilaktyki uzależnień 
od narkotyków6. Zatem standardy zostały ułożone w chronologicznym cy-
klu projektowym, który stanowi szablon możliwy do zastosowania podczas 

3  E.E. Tanner-Smith, J.A. Durlak, R.A. Marx, Empirically Based Mean Effect Size Distributions 
for Universal Prevention Programs Targeting School-Aged Youth: A Review of Meta-Analyses, 
„Prevention Science” 2018, vol. 19(8), s. 1100–1101.

4  Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejskie standardy…, 
dz. cyt., s. 35.

5  Tamże, s. 279.
6  A. Malczewski, Promocja Dobrych Praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków – cz. I, 2018, 

https://www.profnet.org.pl/promocja-dobrych-praktyk-w-profilaktyce-uzaleznien-od-nar-
kotykow-cz-i/, dostęp: 1.05.2020.
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planowania i wdrażania programów z zakresu profilaktyki. Przy tym warto 
pamiętać, że jest to uproszczony model działalności profilaktycznej, który na-
leży ostrożnie adaptować do konkretnych warunków. Każdy etap cyklu został 
podzielony na komponenty zawierające zalecane działania7. 

Pierwszy komponent dotyczy oceny potrzeb, a standardy z niego wynikają-
ce to: a) przegląd strategii i ustawodawstwa; b) ocena występowania zjawiska 
i potrzeb społeczności w tym zakresie; c) w przypadku korzystania z danych 
zastanych powinny być one aktualne oraz adekwatne do zasięgu programu 
i grupy docelowej, a także trafne w zakresie wykorzystanych wskaźników 
i rzetelne; d) określenie potrzeby oraz wskazanie na tej podstawie uzasadnie-
nia interwencji; e) rozpoznanie grupy docelowej. 

Kolejny etap projektowy to ocena dostępnych zasobów, a wyróżnione 
standardy podstawowe dotyczą oceny grupy docelowej i zasobów społeczno-
ści oraz oceny własnego potencjału. 

Trzeci komponent dotyczy określenia ram projektu poprzez: a) zdefinio-
wanie grupy docelowej; b) wskazanie koncepcji teoretycznej opartej na dowo-
dach naukowych; c) określenie opartych na ocenie potrzeb, logicznie ze sobą 
powiązanych, jasnych, zrozumiałych i łatwo rozpoznawalnych oraz adekwat-
nych do grupy docelowej, a także zgodnych z etyką zawodową celów strate-
gicznych, programowych i cząstkowych; d) określenie miejsca realizacji, które 
stwarza wysokie szanse na to, że program spowoduje pożądaną zmianę, oraz 
które jest adekwatne do celów strategicznych, programowych i cząstkowych 
oraz właściwe w zakresie dostępnych zasobów; e) ustalenie harmonogramu. 

Kolejny komponent związany jest z konstrukcją interwencji, które bazują 
na dobrych praktykach i pozytywnych relacjach oraz są adekwatne do grupy 
docelowej. Na tym etapie istotne jest także ustalenie, jakiego rodzaju ewalua-
cja będzie optymalna do danej interwencji. Równolegle powinien się odbywać 
etap związany z mobilizacją zasobów oraz zarządzaniem, z uwzględnieniem 
następujących standardów: a) przedstawienie planu projektu; b) określenie 
wymagań finansowych; c) powołanie zespołu do realizacji programu; d) re-
krutacja i utrzymanie uczestników; e) opracowanie materiałów do realizacji 
programu; f) jasny i czytelny opis programu, który zawiera takie elementy, 
jak: uzasadnienie programu, cele strategiczne, programowe i cząstkowe, do-
określona grupa docelowa, działania interwencyjne z udziałem uczestników 
oraz treść interwencji, harmonogram programu, korzyści oraz zagrożenia dla 
uczestników, zasady w zakresie ochrony danych uczestników. 

Kolejny etap związany jest z realizacją i monitoringiem interwencji. 
Istotnym komponentem cyklu projektowego jest ewaluacja. Najczęściej 

7  A. Brotherhood, H.R. Sumnall, Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od nar-
kotyków – krótki przewodnik, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2015, 
s. 11.
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przeprowadzana jest ewaluacja wyniku lub procesu. W przypadku ewaluacji 
wyniku określono następujące standardy: a) określenie wielkości próby (od-
powiedniej do przeprowadzenia analizy danych), na której oparto ewaluację 
końcową; b) udokumentowanie uzyskanych danych; c) przeprowadzenie oce-
ny skuteczności rzeczywistej i ogólnego powodzenia programu poprzez po-
równanie uzyskanych wyników do: sytuacji wyjściowej, celów programowych 
i cząstkowych, skutków programu i jego znaczenia dla zdrowia publicznego. 
Standardy wyznaczają także zadania przed realizatorami ewaluacji proce-
su. Dotyczą one systematycznego dokumentowania: a) realizacji programu; 
b) udziału grupy docelowej (w tym: liczby uczestników objętych interwen-
cją, metody rekrutacji uczestników, tego, czy uczestnicy, którzy wzięli udział 
w programie, rzeczywiście reprezentowali zdefiniowaną grupę docelową); 
c) opisu działań; d) informacji zwrotnych od uczestników oraz od innych waż-
nych interesariuszy; e) informacji zwrotnych od członków personelu w za-
kresie jakości i wierności realizacji, zamierzonych i niezamierzonych różnic 
między planowanymi i rzeczywistymi działaniami, wszelkich nieoczekiwa-
nych trudności i sposobów ich rozwiązywania; f) wykorzystanych zasobów. 

Ostatni komponent uwzględniony w standardach to rozpowszechnienie 
i doskonalenie programu profilaktycznego. Standardy określają na tym eta-
pie następujące działania: a) podjęcie decyzji, czy program powinien być kon-
tynuowany; b) rozpowszechnianie informacji o programie; c) sporządzenie 
raportu końcowego, który powinien zawierać jasne i czytelne informacje na 
temat uzasadnienia programu, definicji grupy docelowej, celów strategicz-
nych, definicję miejsca realizacji, interwencję i związane z nią działania, plan 
projektu, informacje na temat podmiotów finansujących oraz inne źródła 
finansowania8.

Powyżej zaprezentowane europejskie standardy są promowane w Polsce 
m.in. jako narzędzie do przygotowywania programów w celu zawarcia ich 
w bazie danych programów rekomendowanych9. W Polsce system rekomen-
dacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego funkcjo-
nuje od 2010 roku. Działanie to realizowane jest przez następujące, współ-
pracujące ze sobą instytucje: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. W ramach systemu 
prowadzona jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychiczne-
go oraz profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Programy są 
analizowane pod kątem spełniania standardów jakości. Programy ocenione 

8  Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejskie standardy…, 
dz. cyt., s. 93–278.

9  A. Malczewski, Europejskie standardy – prace w ramach drugiego etapu, Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej, Warszawa 2015, s. 47.
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pozytywnie, przy uwzględnieniu stopnia spełnienia standardów, mogą być 
zakwalifikowane na jeden z trzech poziomów jakości (obiecujący, dobra prak-
tyka, modelowy)10. Celem podejmowanych działań w ramach systemu reko-
mendacji są zatem: podniesienie jakości programów profilaktycznych i pro-
mocji zdrowia psychicznego, upowszechnienie sprawdzonych praktyk oraz 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, popularyzacja 
wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowa-
nia programów11. Co ważne, mimo że wskazane europejskie standardy odno-
szą się do profilaktyki uzależnienia od narkotyków, wytyczne w nich zawarte 
mogą być przeniesione na grunt projektowania, wdrażania i ewaluowania 
programów mających na celu ograniczenie innych zachowań ryzykownych 
dzieci i młodzieży i w nich stosowane. 

W kontekście niniejszych rozważań istotne staje się także dookreślenie, 
czym jest efektywna interwencja, gdyż to ona będzie w głównej mierze decy- 
dowała o powodzeniu lub niepowodzeniu wdrożonego programu profilak-
tycznego. Można przyjąć, że skuteczna interwencja to taka, która przynosi 
spodziewane wyniki i jednocześnie nie wyrządza szkód12. Skuteczne oddzia-
ływania winny być oparte na dowodach naukowych potwierdzających, że ich 
implementacja prowadzi do pożądanego efektu. Zatem interwencja oparta 
na dowodach naukowych to taka, która została przetestowana w badaniach 
spełniających określone standardy, a badania te wykazały znaczącą popra-
wę zdrowia i dobrego samopoczucia lub zmniejszenia choroby i powiązanych 
z nią problemów w wyniku podjętych działań13. Interwencje tak potwierdzo-
ne warto wdrażać w środowisku szkolnym w celu wzmacniania poczucia bez-
pieczeństwa wśród uczniów. Dodatkowo skuteczna profilaktyka daje moż-
liwość oszczędności finansowych oraz ochrony społeczności lokalnej przed 
stratami w zakresie kapitału ludzkiego i kapitału społecznego14. Konsekwen-
cje braku odpowiednich działań z zakresu profilaktyki lub prowadzenia nie-
skutecznych działań z tego obszaru mogą natomiast wystąpić zarówno na 
płaszczyźnie indywidualnej, jak i w szerokim kręgu społecznym, jako efekt 

10  Zob. https://programyrekomendowane.pl/strony/poziomy-rekomendacji,118, dostęp: 
1.05.2020.

11  System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2010, s. 7.

12  Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejskie standardy…, 
dz. cyt., s. 278.

13  D.C. Gottfredson i in., Standards of Evidence for Efficacy, Effectiveness, and Scale-up Research 
in Prevention Science: Next Generation, „Prevention Science” 2015, vol. 16, s. 894.

14  S. Grzelak (red.), Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla sa-
morządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
Warszawa 2015, s. 41.
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bezpośredni lub długofalowy. Mogą one dotyczyć też różnych obszarów15, co 
wymaga szczególnej uwagi – konsekwencje problemów niszczą lub ograni-
czają potencjał młodych osób, które mogłyby tworzyć zdrowe rodziny oraz 
wzmacniać zasoby lokalnej społeczności16. 

W Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży sformułowano 
rekomendacje praktyczne, które po pierwsze wynikają z badań naukowych, 
a po drugie są możliwe do zastosowania przez samorząd lub szkołę. Stano-
wią one wskazania dotyczące realizacji oddziaływań profilaktycznych, które 
zostały wyrażone w formie następujących zaleceń: a) kieruj uwagę na to, co 
dobre, aby wydobyć potencjał tkwiący zarówno w młodzieży, jak i jej otocze-
niu, gdyż to ów potencjał jest najlepszym punktem wyjścia do poszukiwania 
twórczych rozwiązań problemów; b) o zachowaniach ryzykownych i profilak-
tyce myśl w sposób zintegrowany; c) bazuj na zasobach społeczności lokalnej, 
gdyż relacje z rodzicami, religijność oraz dobra atmosfera w szkole i klasie 
są udokumentowanymi czynnikami chroniącymi; d) buduj na wartościach 
i marzeniach młodzieży, gdyż zrozumienie znaczenia aspiracji życiowych, 
wartości i duchowości młodzieży pozwala na wzmocnienie motywacji do za-
chowań prozdrowotnych; e) walcz o to, by wychowanie i profilaktyka były 
priorytetem rozwojowym; f) angażuj we współpracę ludzi z pasją i zamiło-
waniem do młodzieży17. Wart podkreślenia wydaje się akcent położony na 
wydobycie potencjału tkwiącego zarówno w uczniu, jak i jego otoczeniu. Nie 
bez znaczenia pozostaje także kontekst środowiskowy, w którym zaistniały 
relacje uczeń–nauczyciel oraz uczeń–uczeń. Jakość tych relacji jest istotna 
także z punktu widzenia zapobiegania występowaniu zachowań niepożąda-
nych. Z kolei ich jakość często zależy też od szerszego kontekstu. Przegląd 
literatury sugeruje, że kontekst ten również może wpływać na skuteczność 
programów profilaktycznych w sposób bezpośredni lub poprzez interakcje 
z innymi czynnikami. W związku z tym praktycy powinni brać pod uwagę ce-
chy kontekstu klasowego, szkolnego i społecznościowego podczas wdrażania 
programów profilaktycznych18. Wynika z tego także, że bardzo ważną rolę 
odgrywają kultura i klimat szkoły. 

Kultura szkoły może być rozumiana jako zbiór założeń i przekonań, któ-
re grupa wypracowała w toku wewnętrznej integracji jako efekt radzenia so-
bie z problemami zewnętrznymi. Narzędziem kształtowania kultury szkoły 
są wspólnie skonstruowane i podzielane przez nauczycieli wartości, które 

15  Por. S. Grzelak (red.), Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży..., dz. cyt., 
s. 41–51.

16 Tamże, s. 53.
17 Tamże, s. 153–215.
18  E.J. Ozer, Contextual Effects in School-Based Violence Prevention Programs: A Conceptual Frame-

work and Empirical Review, „The Journal of Primary Prevention” 2006, vol. 27, no. 3, s. 315.
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wyznaczają kierunek dążenia do wypracowania modelu szkoły sprzyjającego 
realizacji celów ukierunkowanych na rozwój19. Przez klimat szkoły rozumieć 
można sposób postrzegania przez nauczycieli i uczniów środowiska szkolnego 
oraz jego wpływ na zachowania. Klimat szkoły jest zatem kompilacją wielu ele-
mentów (m.in. struktury organizacyjnej, relacji międzyludzkich, metod kształ-
cenia, sposobów dyscyplinowania i wychowywania, poczucia bezpieczeństwa, 
udziału w podejmowaniu ważnych decyzji). Wyniki badań wskazują, że szkoła  
odgrywa istotną rolę w ograniczaniu zachowań ryzykownych młodzieży20. 
Szkoła winna wzmacniać czynniki chroniące młodzież przed zachowaniami 
ryzykownymi, takie jak: więź z rodzicami, praktyki religijne, zaangażowanie 
w konstruktywne aktywności społeczne czy pozytywne grupy rówieśnicze. 
Ważne jest także, aby środowisko szkolne również minimalizowało czynni-
ki ryzyka, szczególnie te, których może być źródłem, jeśli jest zorganizowana 
w sposób destrukcyjny. Warto podkreślić rolę nauczycieli we wzmacnianiu 
pozytywnego klimatu życia szkoły, czyli jej postrzegania jako wspólnoty, co 
może wpłynąć na redukowanie przemocy rówieśniczej21. Krzysztof A. Wojcie-
szek i Robert Porzak zwracają uwagę na ważne zadania, jakie stoją przed szko-
łą w kontekście zapobiegania występowaniu zachowań ryzykownych. Można 
wśród nich wymienić: a) usuwanie deficytów nauczycielskiej wiedzy dotyczą-
cej profilaktyki społecznej oraz dostarczenie nauczycielom prostych narzędzi 
działania profilaktycznego, szczególnie w zakresie profilaktyki uniwersalnej; 
b) zwiększenie w szkole możliwości pracy na rzecz uczniów z grupy podwyższo-
nego ryzyka (profilaktyka selektywna i wskazująca), w tym istotna jest wszech-
stronna strategia całego środowiska szkolnego; c) edukację profilaktyczną 
osób zarządzających szkołami (dyrektorów i rad pedagogicznych); d) urucho-
mienie środowiska nauczycielskiego jako podmiotu profilaktyki poprzez za-
pewnienie wsparcia nauczycielom w wypełnianiu deficytów; e) oparcie działań 
profilaktycznych na wiedzy; f) szersze wykorzystanie przedmiotów nauczania 
w przekazywaniu treści profilaktycznych poprzez ich lokowanie w programach 
nauczania i podręcznikach; g) bazowanie na koncepcji wszechstronnego roz-
woju osobistego; h) współpracę szkoły z innymi środowiskami (wspólnotą lo-
kalną, parafiami, organizacjami pozarządowymi, służbą zdrowia, administra-
cją). Istotne jest także wsparcie szkoły w wypełnianiu zadań, które są przed 

19  K. Okulicz-Kozaryn, Klimat i kultura szkoły a zachowania problemowe uczniów, „Studia Edu-
kacyjne” 2013, nr 29,  s. 83.

20  K. Ostaszewski, Teoretyczne podstawy profilaktyki szkolnej [w:] R. Porzak (red.), Profilakty-
ka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, Fundacja 
„Masz Szansę”, Lublin 2019, s. 16–18.

21  K.A. Wojcieszek, R. Porzak, Budowanie społeczno-kulturowego wsparcia dla promocji zdrowia 
i profilaktyki szkolnej [w:] R. Porzak (red.), Profilaktyka w szkole…, dz. cyt., s. 171.
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nią stawiane22. Ten ostatni element jest niezwykle ważny, a niestety często 
pomijany lub lekceważony. Szkoła nie jest samotną wyspą, lecz jest osadzona 
w szerszym kontekście. Dlatego tak ważna staje się współpraca ze środowi-
skiem lokalnym oraz innymi istotnymi instytucjami i wspólnotami, szczegól-
nie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych lub w działaniach mających na celu ich 
ograniczenie. Przed szkołą stoją ważne zadania, jakimi są m.in. zapewnienie 
bezpieczeństwa wśród uczniów oraz ograniczenie zjawiska agresji rówieśniczej.

Doświadczanie przemocy, szczególnie w dzieciństwie, może szkodzić 
zdrowiu fizycznemu i psychicznemu dzieci oraz wpłynąć na ich całe życie. 
Przemoc może ograniczyć potencjał dzieci w prowadzeniu pomyślnego i do-
statniego życia. Szkoły odgrywają szczególną rolę w zapobieganiu przemocy 
wobec dzieci i młodzieży. Są nie tylko odpowiedzialne za zapewnienie bez-
pieczeństwa na swoim terenie, ale też mogą aktywnie uczestniczyć w anga-
żowaniu społeczności w działania z zakresu zapobiegania zjawiskom niepo-
żądanym23. Aby programy zapobiegania przemocy były skuteczne, wymagają 
wspólnych działań na poziomie społeczności, które obejmują uczniów, ro-
dziców, nauczycieli, dyrekcję szkoły, pracowników socjalnych, pracowników 
ochrony zdrowia psychicznego, organy ścigania, personel reagowania kryzy-
sowego, społeczność biznesową itd. Zarządcy szkół powinni zebrać wszystkie 
powyższe kręgi, aby opracować strategie odpowiednie dla ich konkretnych 
środowisk szkolnych i społecznościowych. Podczas gdy osoby zarządzające 
szkołą tworzą procedury dotyczące bezpieczeństwa w szkołach, to szczegól-
nie nauczyciele winni być bezpośrednio zaangażowani i wspierani na wszyst-
kich etapach opracowywania i wdrażania programów w celu wzmacniania 
bezpieczeństwa w szkołach. Nauczyciele ustanawiają pierwszą linię bezpie-
czeństwa w szkole, ponieważ mają najbardziej bezpośredni kontakt z ucznia-
mi. Często mają także doskonały wgląd w potencjalne problemy i realistyczne 
rozwiązania mające zastosowanie w ich szkole lub klasie24.

W trakcie projektowania i implementacji szkolnych programów mają-
cych na celu zapobieganie występowaniu przemocy rówieśniczej, a tym sa-
mym wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, istotne jest, aby 
działania były kompleksowe. Programy te winny uwzględniać jasną politykę 
antyprzemocową oraz wdrażać spójny system wysokiej jakości oddziaływań 
(regularne monitorowanie problemu, zespołowe radzenie sobie z konkret-
nymi przypadkami zachowań problemowych, współpraca całego personelu 
szkoły). Istotne jest też przygotowanie nauczycieli, budowanie z uczniami 

22 K.A. Wojcieszek, R. Porzak, Budowanie społeczno-kulturowego wsparcia..., dz. cyt., s. 171–172.
23  World Health Organization, School-based Violence Prevention: A Practical Handbook, World 

Health Organization, Geneva 2019, s. 2. 
24  Guide for Preventing and Responding to School Violence, 2nd ed., Bureau of Justice Assistance, 

Washington 2009, s. 4.
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reguł klasowych w zakresie traktowania innych, stosowanie wysokiej jakości 
działań edukacyjnych dla uczniów, edukacja rodziców i opiekunów uczniów, 
praca ze sprawcami, ofiarami i świadkami25.

W 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia we współpracy z UNESCO 
i UNICEF wydała podręcznik School-based Violence Prevention. A Practical 
Handbook, prezentujący niektóre z podstawowych działań możliwych do wdro-
żenia na rzecz zwalczania przemocy lub wzmocnienia istniejących interwencji 
na poziomie szkoły. Zawartych w nim jest dziewięć obszarów (sekcji) imple-
mentacji działań ograniczających zjawisko przemocy w szkołach. Każdy z nich 
zawiera działania podstawowe (poziom szkoły) oraz rozszerzone (poziom 
szerszego zasięgu – z ang. district). Pierwszy krok na poziomie podstawowym 
polega na utworzeniu szkolnego zespołu koordynującego oraz poszerzeniu 
wiedzy i umiejętności jego członków w zakresie przeciwdziałania przemocy. 
Na pierwszym etapie istotne jest także opracowanie szkolnej polityki, która 
potępia przemoc, oraz opracowanie planu działania. W ramach działań roz-
szerzonych zalecane jest przyjęcie zasad dotyczących zapobiegania przemo-
cy jako istotnego elementu codziennej pracy szkoły oraz budowania kultury 
szkolnej, która nie toleruje przemocy. Drugi obszar dotyczy zebrania danych 
na temat zjawiska oraz monitorowania jego zmian w czasie. Zalecenia dotyczą 
wykorzystania istniejących danych na temat przemocy w szkole, ustanowie-
nia poufnego systemu ewidencji przypadków przemocy i reakcji szkoły na te 
przypadki. Kolejne wskazania związane są z prowadzeniem działań mających 
na celu zapobieganie przemocy z wykorzystaniem strategii bazujących na 
dowodach naukowych, takich jak: rozwijanie umiejętności życiowych dzieci, 
wykształcenie u nich umiejętności związanych z bezpiecznym zachowaniem 
i ochroną przed nadużyciami, podważanie i przekształcanie przekonań nor-
matywnych, które uzasadniają przemoc, koncentracja na kluczowych czyn-
nikach ryzyka przemocy (alkohol, narkotyki, niskie osiągnięcia w nauce). Na 
poziomie zaawansowanym zaleca się rozpowszechnienie przyjętego modelu, 
jeśli ewaluacja wykaże, że przyjęte strategie skutecznie ograniczają przemoc. 
Czwarty obszar dotyczy współpracy z nauczycielami w odniesieniu do do-
skonalenia ich umiejętności w zakresie pozytywnej dyscypliny i zarządzania 
klasą, modyfikacji szkodliwych przekonań normatywnych, jeśli takie funkcjo-
nują u nauczycieli, oraz stworzenia mechanizmów wzajemnego wsparcia. Po-
ziom zaawansowany uwzględnia realizację szkoleń dla nauczycieli we wskaza-
nym zakresie. Obszar piąty obejmuje tematykę reakcji na przemoc. Wytyczne 
w odniesieniu do niego dotyczą: realizacji szkoleń dla nauczycieli i innego 
personelu szkoły w rozpoznawaniu przemocy i odpowiedzialnym pytaniu 

25  J. Pyżalski, W. Poleszak, Programy profilaktyki przemocy rówieśniczej i cyberbullyingu [w:] 
R. Porzak (red.), Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilak-
tycznych w Polsce, Fundacja „Masz Szansę”, Lublin 2019, s. 184–186.
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dzieci o przemoc; wzmocnieniu umiejętności nauczycieli w zakresie radzenia 
sobie z sytuacjami, w których dzieci mówią im, że doświadczyły przemocy; 
nabycie przez nauczycieli umiejętności reagowania na incydenty z użyciem 
przemocy z zastosowaniem metod wyuczonych na wcześniej przeprowadzo-
nych szkoleniach (np. pozytywnej dyscypliny i zarządzania klasą); wzmocnie-
nie umiejętności rodziców w rozpoznawaniu przemocy i zadawaniu pytań jej 
dotyczących oraz wspieraniu dzieci narażonych na przemoc. Obszar szósty 
związany jest z dostosowaniem budynków i terenu szkoły. Zalecane są zaan-
gażowanie uczniów i personelu w identyfikację punktów krytycznych związa-
nych z przemocą (w tym drogi do i ze szkoły), a następnie znalezienie prak-
tycznych rozwiązań w tych obszarach. Na poziomie zaawansowanym istotne 
jest zabezpieczenie środków w rocznym budżecie na poprawę infrastruktury 
fizycznej szkół w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Sekcja siódma do-
tyczy współpracy z rodzicami na rzecz ograniczania przemocy wśród dzieci. 
Na poziomie podstawowym zalecane są: zaangażowanie rodziców w działania 
prowadzone przez szkołę; przekazywanie rodzicom informacji o podejmowa-
nych działaniach, a także dotyczących możliwości wsparcia dziecka w nauce; 
zaproszenie rodziców do zasiadania w komitetach koordynujących zapobie-
ganie przemocy; zwiększenie świadomości wśród rodziców na temat zjawiska 
przemocy. Na poziomie zaawansowanym istotne jest prowadzenie działań 
skierowanych do rodziców w celu doskonalenia kluczowych umiejętności 
wychowawczych i zachęcenia do stosowania konstruktywnych strategii ra-
dzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Obszar ósmy dotyczy współpracy ze 
społecznością poprzez udział w wielosektorowych organach koordynujących 
zapobieganie przemocy oraz angażowanie członków społeczności w szkolne 
komitety koordynujące i opracowujące szkolne zasady i procedury postępo-
wania. Na poziomie zaawansowanym zaleca się rozwijanie partnerstwa z or-
ganizacjami społecznymi, instytucjami lub służbami, które wspierają działa-
nia zapobiegające przemocy, oraz spojrzenie na szkołę jako miejsce, w którym 
mogą odbywać się wspólne działania społeczności. Ostatni obszar dotyczy 
ewaluacji prowadzonych działań oraz wykorzystania dowodów skuteczności 
do wzmacniania oddziaływań. Działania te warto realizować z wykorzysta-
niem wsparcia instytucji akademickich lub innych partnerów26.

Innym ważnym dokumentem skierowanym do nauczycieli jest podręcznik 
Stopping Violence in Schools: A Guide for Teachers z 2009 roku. Przedstawiono 
w nim 10 obszarów z praktycznymi przykładami zaprojektowanymi dla na-
uczycieli w celu rozwiązania problemu przemocy i zapobiegania jej w klasach 
i szkołach. Służą one pomocy w rozwijaniu kultury bez przemocy i powin-
ny być dostosowane do każdego środowiska szkolnego poprzez ciągły dialog 

26 World Health Organization, School-Based Violence Prevention…, dz. cyt., s. 10–11.
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między nauczycielami i uczniami, a także dyrektorem szkoły, doradcami za-
wodowymi, liderami społeczności i rodzicami. Niektóre z nich są podstawo-
wymi działaniami, które nauczyciele mogą natychmiast zacząć wdrażać w kla-
sie, np. stosowanie konstruktywnej dyscypliny i eliminowanie kar cielesnych. 
Inne wymagają większego zaangażowania całej społeczności szkolnej (wdro-
żenie procedur bezpieczeństwa w szkole). W każdym obszarze zaproponowa-
no zajęcia w klasie, które nauczyciel może przeprowadzić ze swoimi uczniami. 
Mają one na celu pomóc uczniom w tworzeniu i utrzymywaniu harmonijnych 
interakcji z innymi uczniami i nauczycielami. Są one sformułowane w nastę-
pujące wskazówki dla nauczycieli: a) uczyń swoich uczniów partnerami w za-
pobieganiu przemocy; b) stosuj konstruktywne techniki i metody dyscypliny; 
c) aktywnie i skutecznie zatrzymuj zastraszanie; d) buduj odporność uczniów 
i pomagaj im konstruktywnie reagować na wyzwania życiowe; e) bądź pozy-
tywnym wzorem do naśladowania, wypowiadając się przeciwko przemocy 
seksualnej i przemocy na tle płciowym; f) bądź zwolennikiem mechanizmów 
bezpieczeństwa w szkole; g) zapewnij uczniom bezpieczne i przyjazne miej-
sca; h) naucz się umiejętności zapobiegania przemocy i rozwiązywania kon-
fliktów oraz naucz ich uczniów; i) naucz się rozpoznawać przemoc i dyskry-
minację wobec uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów, którzy mogą 
być marginalizowani społecznie27. 

Poza standardami oraz licznymi wytycznymi dotyczącymi implementacji 
programów profilaktycznych ważną rolę odgrywają także badania naukowe, 
na których owe drogowskazy bazują. W ciągu ostatnich 20 lat nacisk kładzio-
no na ocenę interwencji zapobiegawczych i realizację programów opartych na 
dowodach naukowych. Spowodowało to, że na świecie powstało wiele badań 
naukowych mających na celu określenie „tego, co działa”, a także lista progra-
mów, które zostały ocenione i wykazały pozytywny wpływ na zapobieganie 
występowaniu zjawiskom niepożądanym z punktu widzenia zdrowia. Pozy-
tywną konsekwencją owego spojrzenia jest wzrost dostępności programów 
opartych na dowodach naukowych. Termin „programy oparte na dowodach” 
(EBP) odnosi się do szerokiej gamy interwencji, programów profilaktycznych 
lub strategii, które zostały rygorystycznie ocenione i wykazały skuteczność 
w zapobieganiu lub zmniejszaniu jednego lub więcej negatywnych zjawisk lub 
promowaniu jednego lub więcej pozytywnych. Popularyzacja nurtu EBP spra-
wiła, że przed badaczami i praktykami pojawił się nowy zestaw wyzwań i moż-
liwości związanych z wdrażaniem i realizacją wysokiej jakości programów28.

27  UNESCO, Stopping Violence in Schools: A Guide for Teachers, 2009, https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000184162, s. 15–23, dostęp: 19.05.2020.

28  G.M. Massetti, K.M. Holland, D. Gorman-Smiths, Implementation Measurement for Evi-
dence-Based Violence Prevention Programs in Communities, „Journal of Community Health” 
2016, vol. 41(4), s. 881.
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Pomimo obszernej literatury przedmiotu dowody naukowe na trwałe 
efekty programów profilaktycznych są ograniczone, głównie ze względu na 
niewystarczające badania odroczonych efektów interwencji. Badania długo-
terminowych skutków oddziaływań profilaktycznych powinny być traktowa-
ne priorytetowo w przyszłych ocenach wdrożonych interwencji29. Badania 
metaanalityczne wykazały, że zaledwie kilka z analizowanych programów zo-
stało poddanych więcej niż jednemu pomiarowi w okresie odroczonym od ich 
zakończenia. Badania ewaluacyjne dla programów profilaktycznych powinny 
uwzględniać pomiary kontrolne nie mniej niż sześć miesięcy po interwencji, 
najlepiej w kilku punktach czasowych, zarówno dla grup interwencyjnych, jak 
i kontrolnych, umożliwiając tym samym analizę zachodzących zmian i po-
miar osiągniętych efektów. Co istotne, często główną przeszkodą do realizacji 
badań ewaluacyjnych jest brak źródeł finansowania, co jednocześnie utrudnia 
opracowanie i wdrażanie programów prewencyjnych opartych na rzetelnych 
dowodach naukowych30. Zatem warte podkreślenia jest to, że przeznaczając 
środki finansowe na projektowanie i wdrażanie programu, nie można pomi-
nąć ich zarezerwowania również na jego ewaluację prowadzoną na podstawie 
wysokich standardów metodologicznych badań naukowych. Elementy te – 
opracowanie, wdrożenie i badania ewaluacyjne – są nierozłączne w obliczu 
wdrażania programów odznaczających się skutecznością. 

Kolejne badania prezentują analizę wyników 74 metaanaliz dotyczących 
uniwersalnych programów profilaktycznych mających na celu zapobieganie 
problematycznym zachowaniom lub problemom emocjonalnym wśród mło-
dzieży, które obejmowały ponad 1100 randomizowanych badań z udziałem 
ponad 490 000 osób w wieku szkolnym. Celem tego przeglądu metaanaliz 
było zsyntetyzowanie informacji w celu skonstruowania zestawu średnich 
rozkładów wielkości efektu dla uniwersalnych programów profilaktycznych 
adresowanych do młodzieży. Programy włączone do analiz musiały być skie-
rowane do ogólnej populacji uczestników, a te, które zawierały różne poziomy 
oddziaływań profilaktycznych (tj. uniwersalne, selektywne, wskazujące lub 
badania dotyczące leczenia), zostały uwzględnione tylko wtedy, jeśli wyniki 
były przedstawione oddzielnie dla uniwersalnych programów profilaktycz-
nych. Programy mogły odbywać się w dowolnej formie (np. indywidualne, 
rodzinne, grupowe) i w dowolnym trybie (np. online, osobiście). Wykluczono 
metaanalizy programów profilaktycznych, których głównym celem była zmia-
na zdrowia fizycznego (np. ciśnienie krwi, dieta, ćwiczenia) lub wyników edu-
kacyjnych (np. czytanie, matematyka). Kwalifikowały się jedynie interwencje 

29  A.Ch. Smedler i in., Programs for Prevention of Externalizing Problems in Children: Limited 
Evidence for Effect Beyond 6 Months Post Intervention, „Child Youth Care Forum” 2015, 
vol. 44, s. 252.

30 Tamże, s. 272–273.
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psychospołeczne, które polegały na bezpośredniej pracy z młodzieżą w wieku 
szkolnym (od 5 do 18 lat). Wykluczono interwencje, które koncentrowały się 
na zmianie przepisów lub polityk (np. szkolna polityka antynikotynowa, opo-
datkowanie napojów alkoholowych). Jednym z wniosków prezentowanych 
badań jest to, że większość programów profilaktycznych miała większy wpływ 
na wiedzę niż na faktyczne zachowanie. Dostarczanie informacji mających na 
celu zwiększenie wiedzy jest często elementem programów profilaktycznych, 
ale wiedza nie zawsze silnie koreluje z zachowaniami prozdrowotnymi lub 
pośredniczy we wpływie programu na rzeczywiste zachowanie. Dlatego waż-
ne jest, aby przyszłe badania określiły, jaką rolę, o ile w ogóle, odgrywa wiedza 
w powodzeniu działań profilaktycznych. Kolejnym ważnym wnioskiem jest 
to, że mało prawdopodobne się wydaje, aby uniwersalne programy profilak-
tyczne mogły przynieść średnio znaczące efekty jatrogenne. Niemniej jednak 
powinno się uważnie monitorować występowanie wszelkich niepożądanych 
skutków szczególnie w programach profilaktycznych31.

W trakcie projektowania oddziaływań profilaktycznych skierowanych do 
dzieci i młodzieży stosunkowo często wprowadzane są programy, które za-
wierają warsztaty wzmacniające umiejętności społeczne. Warto w tym kon-
tekście zwrócić uwagę na wielopoziomowe badania metaanalityczne, których 
celem było określenie tych elementów programów wzmacniających umiejęt-
ności społeczne (social skills training – SST), które są powiązane z zamierzo-
nymi efektami, czyli wpływają na skuteczność interwencji. Wzięto pod uwa-
gę następujące elementy: psychoedukacja (tj. zajęcia mające na celu transfer 
wiedzy), elementy psychofizyczne (tj. ćwiczenia fizyczne mające na celu po-
prawę pewności siebie i zaufania do innych), elementy budujące umiejętności 
(tj. warsztaty mające na celu poprawę umiejętności interpersonalnych) oraz 
komponenty poznawczo-emocjonalne (tj. warsztaty mające na celu zmianę 
w obszarze poznawczym i emocjonalnym). Wyodrębniono dane z 97 arty-
kułów. Dane dotyczące treści programów wydzielono z 60 programów SST. 
Wyniki badań wykazały, że programy SST miały pozytywny wpływ na rozwój 
umiejętności interpersonalnych i emocjonalnych. Efekt ten był możliwy dzię-
ki prowadzeniu psychoedukacji oraz wprowadzeniu elementów budujących 
umiejętności, natomiast elementy programów dotyczące obszarów psycho-
fizycznych i poznawczo-emocjonalnych nie wpłynęły na jego skuteczność. 
Dodatkowo programy obejmujące trzy do sześciu warsztatów psychoeduka-
cyjnych dawały lepsze rezultaty w porównaniu z programami z większą lub 
mniejszą liczbą ćwiczeń psychoedukacyjnych oraz programy, które składa-
ły się z 11–20 warsztatów wzmacniających umiejętności, osiągnęły lepsze 
wyniki niż programy z większą lub mniejszą liczbą ćwiczeń rozwijających 

31  E.E. Tanner-Smith, J.A. Durlak, R.A. Marx, Empirically Based Mean Effect…, dz. cyt., 
s. 1091–1101. 
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umiejętności interpersonalne. Badania te wskazują, że elementy psychoedu-
kacyjne i wzmacniające umiejętności interpersonalne są powiązane z większą 
skutecznością programów SST, pod warunkiem że ich liczba jest odpowied-
nia. Badania te są istotne dlatego, że deficyt umiejętności społecznych może 
być czynnikiem ryzyka różnych negatywnych następstw, takich jak odrzuce-
nie rówieśnicze, depresja, aspołeczne zachowanie, przestępczość oraz nie-
powodzenia szkolne. Prezentowana metaanaliza dostarczyła kilka dodatko-
wych ważnych wniosków, a mianowicie: a) programy SST prowadzone przez 
specjalistów ds. zdrowia psychicznego oraz te prowadzone przez personel 
szkolny (tj. nauczycieli lub pielęgniarki szkolne) przyniosły podobne efekty; 
b) programy SST mają pozytywny wpływ na różne obszary, a w szczególności 
na umiejętności interpersonalne i emocjonalne; c) warsztaty psychoeduka-
cyjne i rozwijające umiejętności znacznie silniej oddziałują na umiejętności 
interpersonalne i emocjonalne, ale tylko przy odpowiedniej liczbie spotkań; 
d) programy mające na celu poprawę umiejętności interpersonalnych i emo-
cjonalnych trwające do 16 tygodni wydają się przynosić optymalne rezultaty; 
e) wydaje się, że komponenty związane z ćwiczeniami fizycznymi oraz ele-
menty poznawczo-emocjonalne nie wpływają na wyniki programu, a więc 
można je zastąpić bardziej efektywnymi komponentami lub usunąć, aby skró-
cić programy (możliwe jest również, że związek między składnikami wspo-
magającymi i efektami programu SST pojawia się dopiero po okresie obser-
wacji, dlatego przyszłe metaanalizy tego typu powinny obejmować również 
długoterminowe wyniki ewaluacji programu SST)32. Badania te klarownie  
wskazują, jak zwiększyć skuteczność programów wzmacniających umiejętno-
ści społeczne. 

Podsumowując zawarte w rozdziale rozważania, należy stwierdzić, że dy-
rektorzy szkół wraz z ich personelem oraz całą społecznością zaangażowaną 
w dobro uczniów mogą tworzyć bezpieczne szkoły wolne od destrukcyjnego 
wpływu przemocy we wszystkich jej postaciach. Aby to zrobić, szkoły powinny 
wdrożyć celowe, skoordynowane strategie mające na celu zwiększenie pozio-
mu bezpieczeństwa wśród uczniów, a jednocześnie promować dobre samopo-
czucie i wzmacniać odporność uczniów. Wysiłki te zwiększać będą gotowość 
uczniów do nauki i budowania pozytywnego klimatu szkolnego. Gdy w szkole 
dochodzi do przemocy, zaufanie zostaje naruszone, co ogranicza szansę na 
realizację podstawowej misji szkoły, jaką jest edukacja wszystkich uczniów 
i wsparcie ich w wydobyciu pełnego potencjału. Najbardziej skuteczne w za-
pobieganiu przemocy w szkole będą procedury oparte na polityce szkoły wo-
bec przemocy, która wspiera zrównoważone interdyscyplinarne podejście 

32  B. Mooij i in., Effective Components of Social Skills Training Programs for Children and Adoles-
cents in Nonclinical Samples: A Multilevel Meta-analysis, „Clinical Child and Family Psychol-
ogy Review” 2020, vol. 23, s. 250–261.
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do bezpieczeństwa w szkole i kładzie nacisk na jasną komunikację, sprzyja 
pozytywnej więzi osobistej oraz promuje wdrażanie programów opartych na 
dowodach33. Zatem należy stwierdzić, że ze standardów jakości programów 
profilaktycznych, z literatury przedmiotu, rekomendacji płynących z istot-
nych instytucji oraz z badań naukowych wypływa wniosek, że aby skutecz-
nie ograniczać zjawiska niepożądane, niezwykle ważna jest współpraca decy-
dentów, badaczy naukowych oraz praktyków i innych osób zaangażowanych 
w działania na rzecz dzieci i młodzieży. Każda z tych grup odgrywa bardzo 
istotną rolę. Brak zaangażowania którejś z nich lub jej marginalny udział spo-
wodują, że współpraca będzie niekompletna, a zatem uboższa, co wpłynie na 
skuteczność programów profilaktycznych.
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Część II
Dobre praktyki w zakresie 
wzmacniania bezpieczeństwa 
uczniów





1.  Metody i procedura gromadzenia 
materiału badawczego dla analizy 
dobrych praktyk

J. Kusztal 
M. Piasecka

Diagnoza potrzeb i zasobów, w tym dobrych praktyk szkół i instytucji edu-
kacyjnych funkcjonujących w środowisku lokalnym Krakowa, w zakresie 
działań profilaktycznych jest koniecznym, wstępnym elementem planowa-
nych działań nakierowanych na budowanie czy wzmacnianie bezpieczeństwa 
uczniów. Koncepcja metodologiczna zastosowana w badaniach ze względu na 
cel i problematykę opiera się na podstawach teoretycznych podejścia evidence 
based practice (EBP) oraz sięga do modelu diagnozy pozytywnej i koncepcji 
good live model, czyli modelu dobrego życia, ugruntowanych w psychologii po-
zytywnej1.

W celu identyfikacji dobrych praktyk w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa ucznia i związanych z nim potrzeb wykorzystano trzy metody badawcze: 
przegląd systematyczny, analizę dokumentów i sondaż. Przegląd systema-
tyczny2 jest rozumiany jako 

1  Good live model jest modelem chronologicznie późniejszym niż model ryzyka szeroko opi-
sany w literaturze przedmiotu. Na modelu tym opiera się współczesne teorie i praktykę 
profilaktyczną. Najnowsze interwencje prewencyjne i interwencje w zakresie zapobiegania 
nawrotom buduje się na koncepcjach łączących podejścia bazujące na ryzyku z podejściem 
opartym na poczuciu dobrostanu jednostki. Por. rozdział 2 części I niniejszej publikacji.

2  A. Orłowska, Z. Mazur, M. Łaguna, Systematyczny przegląd literatury. Na czym polega i czym 
różni się od innych przeglądów, „Ogrody Nauki i Sztuki” 2017, nr 7, s. 350.
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[…] przegląd literatury naukowej z zastosowaniem ściśle określonego ze-
stawu metod, w celu zredukowania systematycznych błędów (obciążeń) za 
pomocą zidentyfikowania, oceny i syntezy wyników wszystkich istotnych 
badań podstawowych (bez względu na schemat badania), aby uzyskać odpo-
wiedź na konkretne pytanie badawcze (lub zestaw pytań badawczych)3.

Zastosowanie metody przeglądów systematycznych możne być użyteczne na 
trzech płaszczyznach badań: na poziomie akademickim, w przygotowaniu in-
terwencji publicznych oraz w ewaluacji i metaewaluacji4. Zatem jej przepro-
wadzenie wydaje się zasadne z punktu widzenia potrzeby wypracowania mo-
delu działań, które przyczynią się do kształtowania skutecznych interwencji 
możliwych do wdrożenia w praktyce edukacyjnej. Drugą wykorzystaną me-
todą badawczą jest analiza dokumentów, która może być oparta zarówno na 
strategii ilościowej, jak i jakościowej5, a jej przedmiotem mogą być różnego 
rodzaju utrwalone przekazy myśli i fakty społeczne6. Według Dariusza Kubi-
nowskiego 

[…] dokumentacja stanowi szczególnie użyteczne źródło informacji, […] pra-
wie zawsze jest ona powszechnie dostępna, jest zawsze trwałym źródłem in-
formacji zarówno w sensie utrwalania zapisu jakichś informacji, jak i w sensie 
niezmienności w czasie, stanowi bogaty zasób informacji, jest sporządzana 
w języku charakterystycznym dla danego środowiska i jest ona nie do zakwe-
stionowania, gdyż prezentuje oficjalne stanowisko, wynik uzgodnień, urzę-
dowe potwierdzenie jakiegoś faktu7. 

Materiał badawczy stanowiły dokumenty formalne, zarówno zastane, jak 
i wywołane przez badacza. Trzecią metodą badań był sondaż. Ta metoda 
badawcza generalnie przypisana jest podejściu ilościowemu w badaniach 
społecznych. Ze względu na ograniczenia związane z zebraniem niewielkiej 

3  M. Petticrew, H. Roberts, Systematic Reviews in the Social Sciences. A Practical Guide, Black-
well Publishing, Malden – Oxford 2006, s. 9–10, za: J. Matera, J. Czapska, Zarys metody 
przeglądu systematycznego w naukach społecznych, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 
2014, s. 17.

4  J. Matera, J. Czapska, Zarys metody…, dz. cyt., s. 8.
5  D. Pauluk, Ukryte programy uniwersyteckiej edukacji i ich rezultaty. Doświadczenia studentów 

pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 139–146.
6  K. Świderek, Źródła danych zastanych [w:] M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. 

Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2018, s. 34–35.
7  D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja, Wydawnic-

two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 214–215 i cytowana tam lite-
ratura, za: J. Kusztal, Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 205.
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liczby zwrotów ankiet ewaluacyjnych zdecydowano o poddaniu zgromadzo-
nego materiału badawczego analizie ilościowo-jakościowej, akcentując kom-
ponent jakościowy i poddając wypowiedzi uczestników konferencji naukowo-
-szkoleniowej pogłębionej interpretacji.

Badania diagnostyczne8 prowadzone metodą przeglądu systematycznego 
zrealizowano od października do drugiej połowy grudnia 2019 roku. Były one 
podzielone na następujące etapy: wyszukiwanie materiałów i ich selekcja przy 
użyciu słów kluczowych wraz z zastosowaniem kryteriów włączenia i wyłą-
czenia, ekstrakcja danych z badań włączonych do przeglądu, ocena krytyczna 
pozyskanych danych, synteza wyników badań. Materiał badawczy, czyli dane 
zastane zgromadzone ze względu na problematykę badawczą wykorzysta- 
ne w przeglądzie, to: 

−	programy i projekty profilaktyczne rekomendowane, w tym m.in. przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji czy Krajowe Biuro ds. Zapobiegania Narko-
manii, opisane w Internecie (do końca 2019 roku); 

−	profilaktyczne kampanie społeczne opisane w Internecie (do końca 
2019 roku).

Równocześnie prowadzono analizy dokumentów formalnych:
−	dokumentów zastanych – akty prawne regulujące działania edukacyjne, 

wychowawcze, profilaktyczne w szkołach i placówkach oświatowych;
−	dokumentów wywołanych w badaniach – a) zbiory informacji groma-

dzone przez szkoły, placówki oświatowe i instytucje publiczne realizu-
jące zadania edukacyjne w Krakowie związane z prowadzeniem progra-
mów profilaktycznych nakierowanych na wzmacnianie bezpieczeństwa 
uczniów (dobre praktyki) oraz b) arkusze ewaluacyjne9 zebrane podczas 
konferencji organizowanej przez Krakowski Ośrodek Terapii i Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa 16 stycznia 2020 roku, c) a także pre-
zentowane podczas konferencji wystąpienia prelegentów.

Następnie dokonano agregacji materiału badawczego pochodzącego od 
szkół, placówek oświatowych i instytucji publicznych realizujących zadania 
edukacyjne i profilaktyczne, a następnie jego pogłębionej analizy na podsta-
wie wyodrębnionych kategorii analitycznych adekwatnych do celów badań 
i problematyki badawczej. 

Analizie poddano wówczas także treść wystąpień prezentowanych pod-
czas konferencji 16 stycznia 2020 roku. Analizę potrzeb krakowskiego śro-
dowiska przeprowadzono również za pomocą danych pochodzących z ankiet 
ewaluacyjnych uczestników konferencji.

8  Procedura badawcza została opisana w odniesieniu do źródeł danych w podrozdziałach: 3.1, 
3.2, 4.1, 5 i 6.

9  Por. rozdział 5 niniejszej publikacji.
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Przeprowadzona diagnoza oddziaływań profilaktycznych i ram prawnych 
za pomocą metody przeglądu systematycznego i analizy dokumentów, wzbo-
gacona o wyniki analizy danych uzyskanych z ankiet ewaluacyjnych, stanowi 
konieczny, określony standardami międzynarodowymi, wstępny etap przy-
gotowania i realizacji efektywnego programu profilaktycznego nakierowane-
go na budowanie i wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów szkół krakowskich.
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2.  Podstawy prawne działalności 
profilaktycznej szkół i instytucji 
edukacyjnych

M. Turczyk

2.1.  Normatywny kontekst szkolnych działań 
profilaktycznych

Dla przeprowadzonych na potrzeby niniejszej publikacji badań ważny kon-
tekst stanowi normatywny wymiar rzeczywistości edukacyjnej, w której 
uczniowie doświadczają różnych form przemocy oraz deprywacji w obszarze 
własnego poczucia bezpieczeństwa w szkole. Na wstępie rozdziału zaznaczyć 
należy, że szkoła jest jedną z podstawowych instytucji, w których odbywają 
się procesy wtórnej socjalizacji normatywnej młodego człowieka, i jako taka 
powinna ona sprostać podstawowemu zadaniu, jakim jest zabezpieczenie 
przestrzeni uczenia się, praw i realizacji norm w środowisku szkolnym. 

Szkoła jako instytucja socjalizacji normatywnej realizuje cele i zadania 
przewidziane w ustawie Prawo oświatowe oraz w aktach wykonawczych do 
niej. Przepisy prawne dookreślają podstawowe zadania i funkcje, jakie po-
winna wypełniać współczesna szkoła, a wśród nich szczególnie ważną w kon-
tekście przeprowadzonych badań – funkcję związaną z profilaktyką szkolną. 
Prawidłowa realizacja przez szkoły zadań w obszarze profilaktyki szeroko 
rozumianych zachowań ryzykownych uczniów oraz odpowiednia jakość 
wdrażanych w szkole programów jest warunkiem niezbędnym do prawidło-
wej realizacji samego prawa dziecka do nauki. W tym kontekście problema-
tyka budowania poczucia bezpieczeństwa w szkole powinna być postrzegana 
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jako czynnik emergentny w perspektywie prawidłowej realizacji przez nią jej 
podstawowych funkcji. Pomijając ten aspekt funkcjonowania szkoły, można 
narazić dziecko na niepowodzenia edukacyjne i zakłócenia związane z rozwo-
jem zarówno indywidualnym, jak i społecznym. 

Należy ponadto zwrócić uwagę na problematykę odpowiedniej jakości 
owych działań profilaktycznych. Analizując orzecznictwo Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka, wskazać można, że niedostatecznie rozbudowany 
system edukacji na poziomie podstawowym lub niska jej jakość są rozumia-
ne jako pozbawienie dziecka prawa do nauki1. W tym miejscu można posta-
wić tezę, że prawidłowa realizacja funkcji związanej z profilaktyką w szkole 
oraz odpowiednia jakość programów profilaktycznych gwarantują po pierw-
sze realizację prawa dziecka do edukacji, a po wtóre umożliwiają prawidłową 
socjalizację normatywną w instytucjach edukacyjnych. Dlatego tak ważne 
jest prawidłowe kształtowanie programów profilaktycznych na podstawie 
najwyższych standardów pedagogicznych i prawnych. 

Poniższe rozważania oparto na metodzie analizy dokumentów formal-
nych. Badaniu poddane zostały dokumenty formalne, takie jak ustawy, roz-
porządzenia, uzasadnienia do tekstów aktów prawnych czy konkretne pro-
gramy, instrukcje w zakresie profilaktyki szkolnej. Szczegółową kategorią 
tekstów poddawanych analizie były teksty prawne komentarzy do ustaw, 
orzecznictwo sądów powszechnych oraz teksty pedagogiczne. Jak podkreśla 
Dariusz Kubinowski: „[…] organizacja oświaty publicznej jest definiowana 
i regulowana przez teksty”2, za pomocą których odczytywano pedagogiczne 
implikacje dla programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Różnorod-
ność źródeł poznania (tak prawne, jak pedagogiczne) omawianej problematyki 
stała się szansą na całościowy ogląd i dookreślenie ram prawnych aktualnych  
działań profilaktycznych szkoły i placówki. 

2.2.  Prawne umocowanie działań profilaktycznych 
w szkole

Same przepisy prawa oświatowego wyraźnie podkreślają ważną rolę działal-
ności profilaktycznej polskiej szkoły. Wprowadzona w ostatnim roku reforma 
systemu szkolnego w Polsce dodatkowo wzmocniła wychowawcze i profilak-
tyczne zadania szkoły, m.in. poprzez umieszczenie w podstawie programo-
wej zadań wychowawczych i profilaktycznych, problematyki edukacji dla bez- 

1  M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, cz. 2, Biuro Informacji 
Rady Europy, Kraków 2002, s. 367–374. 

2  D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja, Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 217. 
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pieczeństwa i edukacji zdrowotnej oraz ustalenie zakresu treści wychowawczo-
-profilaktycznych realizowanych na poszczególnych przedmiotach i podczas 
godzin do dyspozycji wychowawcy klasy (art. 4 pkt 24 ustawy Prawo oświa-
towe). 

Artykuł 26 ustawy Prawo oświatowe przewiduje bezpośrednio instytu-
cję programu wychowawczo-profilaktycznego jako zagwarantowane normą 
prawną narzędzie, za pomocą którego wszystkie szkoły i instytucje (z wyjąt-
kiem przedszkoli oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3–5 oraz 7 i 8) 
zabezpieczają przestrzeń edukacyjną uczniów. Program ten obejmować po-
winien zarówno treści i działania skierowane do uczniów o charakterze wy-
chowawczym, jak i te adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców o funkcji 
profilaktycznej. 

Komentowany przepis nakłada na szkoły obowiązek nie tylko uchwalenia, 
ale przede wszystkim realizowania programu wychowawczo-profilaktyczne-
go3. Obowiązek ten dotyczy zarówno szkół publicznych prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i prawne niebędące jed-
nostkami samorządu terytorialnego, jak i placówki oraz szkoły niepubliczne. 
Jest to zatem ogólny ustawowy obowiązek wszystkich szkół i placówek. 

Wprowadzona ustawą Prawo oświatowe zmiana w zakresie działań wy-
chowawczych i profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych po-
lega przede wszystkim na połączeniu dwóch dotychczas obowiązujących 
odrębnych programów – wychowawczego i profilaktyki szkolnej – w jeden do-
kument, nazwany programem wychowawczo-profilaktycznym (schemat 4). 

Schemat 4. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

SZKOLNY PROGRAM 
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Program 
wychowawczy 

szkoły

Program 
profilaktyczny 

szkoły

Źródło: oprac. M. Turczyk.

3  M. Pilich (red.), Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz, Wolters Kluwer 
Polska, Warszawa 2018, s. 155.
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Omawiane programy do 2017 roku nie posiadały autonomicznej regula-
cji ustawowej, a jedynie były wskazywane w opisie zadań i kompetencji rad 
rodziców w art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tymi 
zapisami program wychowawczy szkoły obejmował wszystkie działania i tre-
ści o charakterze wychowawczym podejmowane przez nauczycieli na rzecz 
uczniów, natomiast program profilaktyki miał być dostosowanym do potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz danego środowiska programem zawierającym tre-
ści i działania o charakterze profilaktycznym, którego adresatami byli ucznio-
wie, rodzice oraz nauczyciele. Zgodnie z nową regulacją ustawową programy 
te ustawodawca połączył w jedną całość, określoną w przepisach jako pro-
gram wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje dwa obszary:

−	treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
−	treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane na podstawie przeprowadzonej 
diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności 
szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Biorąc pod uwagę wzajemne powiązania sfer wychowania i profilakty-
ki, wydaje się, że integracja obu programów w jedną całość pozwala na ho-
listyczne podejście do wychowania oraz profilaktyki w szkole i placówce, 
a także przygotowanie spójnego programu zarówno w obszarze wzmacniania 
czynników chroniących, jak i ograniczania wpływu czynników ryzyka. 

Przygotowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego po-
przedzone być powinno analizą obowiązującego w tym wymiarze stanu praw-
nego, stanowiącego podstawę funkcjonowania programu, tak aby zabezpie-
czone zostały wszystkie wymogi formalne. 

Warto w tym procesie wziąć pod uwagę przepisy następujących aktów prawa:
−	Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
−	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 

2018 poz. 1030 z późn. zm.);
−	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 
oświaty działalności wychowawczej edukacyjnej, informacyjnej i profi-
laktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249);

−	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadze-
nia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowaw-
czej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziała-
nia narkomanii (Dz.U. 2018 poz. 214);

−	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 
w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
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umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposa-
biającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 
2017 poz. 356);

−	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólne-
go dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szko-
ły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej (Dz.U. 2018 poz. 1679).

Dla pełnej wykładni prawnej warto również w tym procesie wziąć pod 
uwagę:

−	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 
2017 poz. 1591);

−	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopa-
da 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publicz-
ne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 
nr 135 poz. 1516);

−	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grud-
nia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepub-
licznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69);

−	Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tekst ujedn. Dz.U. 2020 poz. 821);

−	Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst ujedn. Dz.U. 
2019 poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473);

−	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Kar-
ta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245).

Mocne powiązanie programu profilaktyczno-wychowawczego z podstawą 
programową kształcenia ogólnego, która zgodnie z art. 4 pkt 24 ustawy Pra-
wo oświatowe musi określać również zadania wychowawczo-profilaktyczne 
szkoły i placówki, jest szansą na uspójnienie działań szkoły w zakresie pro-
filaktyki bezpieczeństwa dziecka. Zadania i cele w zakresie wychowawczo- 
-profilaktycznej funkcji szkoły powinny być również uwzględnione w progra-
mach nauczania i podczas zajęć wychowawczych4. 

4  Por. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe, VIII Kadencja, druk sej-
mowy nr 1030, s. 16, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1030, dostęp: 
15.05.2020.
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Szczegółowa analiza i wykładnia przepisów prawnych konstytuujących 
ramy współczesnych programów wychowawczo-profilaktycznych stanowić 
powinna ważny punkt w procesie przygotowania dobrego projektu progra-
mu. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć fakt, że ustawa nie wskazuje jed-
noznacznie podmiotu odpowiedzialnego za jego przygotowanie. Ustawowy 
obowiązek realizacji programu powinien być następstwem określonych kom-
petencji do jego przygotowania i uchwalenia. Tymczasem ustawa wprowadza 
jedynie kompetencję rady rodziców do uchwalania programu profilaktyczno-
-wychowawczego w porozumieniu z radą pedagogiczną, wzmacniając tym 
samym funkcje rady rodziców wypełniane w szkołach prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego (art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświa-
towe). Zatem na zasadzie ogólnego domniemania kompetencyjnego można 
wskazać, że przygotowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycz-
nego przypisane być powinno w ramach kompetencji kierowniczych dyrekto-
rowi szkoły lub placówki5.

W szkołach, w których zgodnie z przepisami prawa nie tworzy się rad 
rodziców6, kompetencję do uchwalenia programu realizuje samodzielnie 
rada pedagogiczna. Programu wychowawczo-profilaktycznego nie uchwala 
się w szkołach dla dorosłych, które pełnią głównie funkcję edukacyjną, nie 
zaś wychowawczą i profilaktyczną. Spoza obowiązku uchwalania programu 
profilaktyczno-wychowawczego wyłączone są również w systemie edukacji 
przedszkola. 

Proces przygotowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 
lub placówki obrazować może poniższy model ze schematu 5.

5  M. Pilich (red.), Prawo oświatowe…., dz. cyt., s. 155.
6  Zob. art. 83 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe: „Minister właściwy do spraw oświaty i wycho-

wania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego, określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół 
i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub 
placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezenta-
cji rodziców”. Na podstawie tej delegacji zostało wydane Rozporządzenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół arty-
stycznych, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U. 2017 poz. 1959). Na bazie przepi-
sów wprowadzających do ustawy Prawo oświatowe obowiązuje również Rozporządzenie Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, 
w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U. 2007 nr 157 poz. 1101 z późn. zm.).
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Schemat 5.  Model procesu opracowywania programu wychowawczo- 
-profilaktycznego szkoły lub placówki 

diagnoza potrzeb i problemów 
występujących w szkole

uzgodnienie stanu prawnego 
działań profilaktycznych szkoły

przygotowanie projektu 
programu wychowawczo- 

-profilaktycznego – 
kompetencja dyrektora szkoły

uchwalenie programu przez radę rodziców 
w porozumieniu z radą pedagogiczną lub 
przez samą radę pedagogiczną*

program wychowawczo- 
-profilaktyczny szkoły  

lub placówki

Źródło: oprac. M. Turczyk.

2.3. Prawo jako środowisko szkolnej profilaktyki

Spojrzenie na prawo jako ważny element środowiska wychowawczego i pro-
filaktycznego szkoły stawia konkretne wyzwania przed szkolnym systemem 
działań profilaktycznych w zakresie edukacji prawnej, edukacji dla bezpie-
czeństwa i kształtowania kompetencji prawnonormatywnych nauczycieli. 
Implikuje to po stronie nauczyciela konieczność uaktualniania wiedzy, kształ-
towania umiejętności i kompetencji społecznych, aby odpowiednio odczytać, 
interpretować i reagować w konkretnej – zdeterminowanej prawnie – sytua-
cji edukacyjnej. Mowa tu o swoistym obszarze kompetencji współczesnego 
nauczyciela, które pozwalają mu poruszać się w skomplikowanej strukturze 
prawnej polskiego systemu oświaty, zabezpieczając prawa swoich wychowan- 
ków. W aspekcie zadań profilaktycznych stawianych przed polską szkołą 
kształtowanie kompetencji prawnonormatywnych nauczycieli jest niezwykle 
ważnym elementem zabezpieczania środowiska edukacyjnego dziecka. Była 
o tym mowa w rozdziale poświęconym analizie problematyki bezpieczeństwa 
i roli dyrektora szkoły. Każdy jednak nauczyciel, realizując swoje ustawowe 
obowiązki, staje się odpowiedzialny za bezpieczny kształt środowiska eduka-
cyjnego. 

Analiza art. 5 ustawy Prawo oświatowe wyraźnie wskazuje wymiary owej 
odpowiedzialności, stanowiąc, że:
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Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opie- 
kuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdro-
wie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej 
ucznia. 

Kierowanie się dobrem ucznia, a zatem dbałość o jego bezpieczne funkcjo-
nowanie w szkole, należy do niekwestionowanych zasad, na których opiera 
się prawo oświatowe7. Aby odpowiednio wykonywać te zadania, nauczyciel 
swoje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze powinien opierać 
na powszechnie obowiązującym prawie i statucie szkolnym8. Realizowanie 
tych obowiązków zapewnić mu powinny kompetencje w obszarze posługiwa-
nia się prawem w rzeczywistości edukacyjnej, omówione wcześniej jako kom-
petencje prawnonormatywne. 

Przepisy prawa oświatowego, wprowadzając prawną instytucję programu 
wychowawczo-profilaktycznego, realizują potrzebę zintegrowanego spoj-
rzenia na działania wychowawcze i profilaktyczne w szkole jako środowisku 
nauczania, wychowania i rozwoju młodego człowieka. Umiejętne, zgodne 
z prawem tworzenie podwalin szkolnej profilaktyki wymaga wzmocnienia 
procesów wychowania w szkole, opartych na diagnozie potrzeb danego śro-
dowiska. Szczegółowo opisane planowane działania profilaktyczne nie tylko 
powinny się znaleźć w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym, 
ale także stanowić treści kształcenia oraz być elementem zajęć opiekuńczo-
-wychowawczych w polskich szkołach i placówkach. Integracja tych elemen-
tów jest warunkiem skuteczności oddziaływań i wymaga ujęcia całościowego, 
a nie fragmentarycznych działań skupionych na cząstkowym zagrożeniu czy 
problemie9.
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Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształce- 
nia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształ- 
cenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w spra-
wie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 
działalności wychowawczej edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 
w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 
2018 poz. 214). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla  
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przy-
sposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz.U. 2018 poz. 1679).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w spra-
wie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz.U. 
2007 nr 157 poz. 1101 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w spra-
wie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 paź-
dziernika 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie 
tworzy się rad rodziców (Dz.U. 2017 poz. 1959). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie proce-
dury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 
2011 nr 209 poz. 1245).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst ujedn. Dz.U. 2019 
poz. 1507, 1622, 1690, 1818, 2473).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2018 

poz. 1030 z późn. zm). 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej (tekst ujedn. Dz.U. 2020 poz. 821).
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy Prawo oświatowe, VIII Kadencja, 

druk sejmowy nr 1030, s. 16, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.
xsp?nr=1030, dostęp: 15.05.2020.



3.  Ogólnopolskie programy profilaktyczne 
i kampanie społeczne

J. Kusztal

3.1.  Ogólnopolskie programy profilaktyczne w świetle 
przeglądu systematycznego i syntezy narracyjnej

Diagnoza zasobów środowiskowych w zakresie profilaktyki została przepro-
wadzona za pomocą metod przeglądu systematycznego i analizy dokumen-
tów. Przegląd systematyczny obejmował programy i projekty profilaktyczne 
rekomendowane, w tym m.in. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji czy Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, opisane w Internecie (do końca 2019 
roku) i profilaktyczne kampanie społeczne opisane w Internecie (do końca 
2019 roku).

Na pierwszym etapie przeglądu systematycznego, którego celem była 
identyfikacja prowadzonych w Polsce oddziaływań profilaktycznych (pro-
gramów i projektów) mających na celu budowanie i wzmacnianie poczucia 
bezpieczeństwa wśród uczniów w szkole, przeprowadzono analizę zamiesz-
czonych w sieci baz danych zawierających programy i projekty profilaktyczne 
oraz promujących zdrowie, wybranych po konsultacjach eksperckich ze spe-
cjalistami z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

W przeglądzie systematycznym skorzystano tylko z baz ogólnopolskich, 
zawierających rekomendowane programy i projekty o potwierdzonej skutecz-
ności:

−	https://programyrekomendowane.pl;
−	https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy-i-projekty/.
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Bazy zawierają aktualnie realizowane programy i projekty, które prze-
szły pozytywnie procedurę rekomendacji, opisaną m.in. na stronach inter-
netowych Ośrodka Rozwoju Edukacji. System rekomendacji tworzą eksperci 
na podstawie procedur Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  
(KBPN), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
(PARPA), Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytutu Psychiatrii i Neu-
rologii. Wieloaspektowej ocenie poddano programy z obszarów promocji 
zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, 
profilaktyki problemów alkoholowych) oraz programy profilaktyki innych za-
chowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży1. Wszystkie włączo-
ne do analizy programy i projekty posiadają I, II lub III poziom rekomendacji.

Na pierwszym etapie badań właściwych (na który składają się wyszukiwa-
nie materiałów i ich selekcja przy użyciu słów kluczowych), prowadzonych 
15–20 grudnia 2019 roku, wyszukano materiały (programy i projekty) za-
mieszczone w ogólnopolskich bazach, takich jak:

−	baza programów rekomendowanych ORE: 32 programy;
−	bank programów i projektów https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/pro-

gramy-i-projekty/: 81 programów i projektów;
−	baza programów rekomendowanych przez PARPA https://www.parpa.

pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-pro-
gramy-profilaktyczne: 23 programy;

– baza programów rekomendowanych przez KBPN https://www.kbpn.
gov.pl/portal?id=108896; przy czym strona w zakładce „profilaktyka” 
zawiera przekierowania do strony http://programyrekomendowane.pl, 
obejmującej 32 programy wskazane w bazie pierwszej.

Wstępna analiza tytułów programów z bazy http://programyrekomendo-
wane.pl przy wykorzystaniu filtra „Poziomy oddziaływań” (promocja zdro-
wia, profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazu-
jąca) wykluczyła osiem programów ze względu na powtórzenia i do dalszych 
etapów przeglądu systematycznego włączono 24 programy i stworzono bazę 
danych. Wstępna analiza tytułów programów i projektów z bazy https://
bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy-i-projekty/ w zakładce „Bank pro-
gramów i projektów” przy wykorzystaniu niżej wymienionych filtrów wyklu-
czyła 12 programów ze względu na cel badań, jakim jest identyfikacja pro-
gramów i projektów profilaktycznych. Do dalszych etapów analizy włączono 
69 programów i projektów z obszaru promocji zdrowia oraz profilaktyki na 
podstawie filtrowania: „Jestem nauczycielem/rodzicem, szukam programu/
projektu, którego tematem jest promocja zdrowia/profilaktyka” i stworzono 
bazę danych.

1  O systemie rekomendacji, https://programyrekomendowane.pl/strony/o-systemie-rekomen-
dacji,116, dostęp: 29.12.2009.
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Na etapie ekstrakcji danych z badań włączonych do przeglądu w wyniku 
scalenia baz i po usunięciu powtórzeń (pierwszą analizowaną bazą była baza 
Programy Rekomendowane, następnie baza Bezpieczna Szkoła, baza PARPA 
i baza KBPN, dlatego też przystępując do analizy danych zawartych w bazie 
Bezpieczna Szkoła, można było usunąć duplikaty) opracowano formularz 
w formie tabeli, zawierający istotne informacje z punktu widzenia celu prze-
glądu, w którym zamieszczono pozyskane dane. Do dalszych analiz włączo-
no osiem programów z bazy programów rekomendowanych oraz 56 progra-
mów i projektów z bazy Bank Programów i Projektów Bezpieczna Szkoła. Do 
dalszych analiz nie włączono baz PARPA ani KBPN ze względu na fakt, że 
zawierały one identyczne programy i wszystkie wskazania to duplikaty.

W kolejnym kroku zebrane dane poddano ocenie krytycznej w celu wy-
kluczenia z dalszych analiz programów i projektów ze względu na następu-
jące przyjęte kryteria (kryteria włączania i wyłączania do analizy programów 
i projektów):

−	programy lub projekty dotyczące (odnoszące się do) dzieci i/lub mło-
dzieży;

−	programy lub projekty realizowane od 2010 roku (system rekomendacji 
powstał w 2010 roku);

−	zapobieganie, ograniczenie lub eliminowanie agresji jako zachowania 
występującego pomiędzy dziećmi i/lub młodzieżą w szkole opisane jako 
cel ogólny, szczegółowy w założeniach programu bądź jako temat czy cel 
poszczególnych zajęć w ramach programu czy projektu2;

−	budowanie, wzmacniane poczucia bezpieczeństwa psychicznego wśród 
dzieci i/lub młodzieży w szkole opisane jako cel ogólny, szczegółowy 
w założeniach programu bądź jako temat czy cel poszczególnych zajęć 
w ramach programu czy projektu.

W rezultacie analiz prowadzonych na podstawie ww. kryteriów do dal-
szych badań włączono osiem programów profilaktycznych z bazy http://
programyrekomendowane.pl oraz dziewięć programów i projektów z bazy 
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy-i-projekty/ oraz stworzono 
bazę zawierającą programy i projekty spełniające kryteria włączenia i wyłą-
czenia.

2  Zapobieganie agresji i przemocy jako kryterium włączania i wyłączania zostało wprowadzo-
ne po głębokiej analizie dostępnych danych. Stwierdzono, że stanowi ono egzemplifikację 
braku bezpieczeństwa ucznia jako pierwsze nasuwające się przeciwieństwo poczucia bez-
pieczeństwa i obserwowane najczęściej zachowanie niepożądane, ryzykowne i problemowe, 
wokół których najczęściej (podobnie jak zapobieganie uzależnieniom) buduje się programy 
profilaktyczne. Idea budowania (wzmacniania) poczucia bezpieczeństwa przenosi się więc 
na działania zapobiegające konkretnym przejawom braku bezpieczeństwa, czyli zachowa-
niom ryzykownym czy problemowym widocznym w szkole i środowisku rówieśniczym.
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Poniżej (schematy 6–7) zamieszczono diagramy przepływu wyselekcjono-
wanych programów i projektów profilaktycznych.

1. Baza danych http://programyrekomendowane.pl.

Schemat 6.  Diagram przepływu wyszukanych i wyselekcjonowanych programów 
lub projektów profilaktycznych z bazy danych  
www.programyrekomendowane.pl 

programy  
rekomendowane

(n = 32)

programy po odrzuceniu 
duplikatów

(n = 24)

programy  
po uwzględnieniu  

kryteriów włączenia 
i wyłączenia

(n = 8)

Źródło: oprac. J. Kusztal.

2. Baza danych https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy-i-projekty/.

Schemat 7.  Diagram przepływu wyszukanych i wyselekcjonowanych programów 
lub projektów profilaktycznych z bazy www.bezpiecznaszkola.men.
gov.pl 

programy/projekty z banku 
programów i projektów

(n = 81)

programy/projekty po 
zastosowaniu kryterium 

zwz na cel badań (programy 
profilaktyczne i promocji 

zdrowia)
(n = 69)

programy lub projekty po 
odrzuceniu duplikatów 

znajdujących się również 
w bazie programów 
rekomendowanych)

(n = 56)

programy lub projekty  
po zastosowaniu kryteriów 

włączenia i wyłączenia
(n = 9)

Źródło: oprac. J. Kusztal.

Tabela 1 powstała w wyniku scalenia danych pochodzących z obydwu 
analizowanych baz i zawiera 17 programów i projektów profilaktycznych. Są 
to programy i projekty nakierowane na zapobieganie agresji werbalnej i/lub 
wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży.
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Tabela 1.  Programy i projekty profilaktyczne zakwalifikowane do analizy 
jakościowej 

Lp. Nazwa 
programu
profilak-
tycznego

Instytucja 
realizująca

Cel programu Adresaci

1. Program 
profilak-
tyczno-wy-
chowawczy 
„Epsilon”

Stowarzysze-
nie „Epsi-
lon” oraz 
Centrum 
Edukacji 
i Profilaktyki

Zapewnienie trwałego 
zwiększenia poczucia 
dobrostanu oraz redukcja 
zagrożenia patologiami 
i wykluczeniem społecz-
nym poprzez podniesienie 
umiejętności życiowych –  
wyposażenie dzieci w zaso-
by osobiste, które pozwolą 
im efektywnie konfron-
tować się z wydarzeniami 
życiowymi pod postacią 
elementów inteligencji 
emocjonalnej i poczucia 
koherencji jako globalnej 
orientacji życiowej

Dzieci w wieku 7–9 lat, 
a także wychowawcy 
klas biorących udział 
w programie oraz rodzice 
uczniów

2. Spójrz ina-
czej – pro-
gram zajęć 
wychowaw-
czo-profi-
laktycznych 
dla klas I–III 
szkół pod-
stawowych

Stowarzysze-
nie Psycho-
profilaktyki 
„Spójrz 
Inaczej”

Zapobieganie uzależnie-
niom i innym destrukcyj-
nym zachowaniom oraz 
nieprawidłowej adaptacji 
społecznej dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym poprzez 
wspieranie prawidłowego 
rozwoju i rozwijanie umie-
jętności psychospołecz-
nych kluczowych dla tego 
okresu rozwojowego

Dzieci w wieku 7–10 lat 
objęte programem na-
uczania początkowego

3. Spójrz ina-
czej – pro-
gram zajęć 
wychowaw-
czo-profilak-
tycznych dla 
klas IV–VI 
szkół pod-
stawowych

Stowarzysze-
nie Psycho-
profilaktyki 
„Spójrz 
Inaczej”

Zapobieganie zacho-
waniom ryzykownym 
i destrukcyjnym w klasie 
szkolnej oraz problemom 
zdrowia psychicznego 
u dzieci w wieku 10–13 lat

Uczniowie klas 4–6 szkoły 
podstawowej w wieku 
10–13 lat

4. Apteczka –  
program 
pierwszej 
pomocy

Centrum 
Edukacji 
Pozytywnej

Rozwijanie u uczniów 
w wieku 8–12 lat umie-
jętności radzenia sobie ze 
stresem i trudnościami, 

Uczniowie w wieku 8–12 
lat ze szkoły podstawowej
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Lp. Nazwa 
programu
profilak-
tycznego

Instytucja 
realizująca

Cel programu Adresaci

emocjonal-
nej

a także kształtowanie 
postaw optymizmu, em-
patii, wytrwałości i wiary 
w siebie

5. Archipelag 
Skarbów

Instytut 
Profilaktyki 
Zintegrowa-
nej

Zapobieganie różnym za-
chowaniom ryzykownym 
i problemom młodzieży

Uczniowie klas I i II gim-
nazjum / klas VII i VIII 
szkoły podstawowej, ich 
rodzice i nauczyciele

6. Trzy koła Fundacja 
Wycho-
wawców 
i Młodzieży 
PROM

Wzmacnianie więzi 
społecznych pomiędzy 
nauczycielami i uczniami, 
szkołą i rodzicami, a także 
rozwijanie pozytywnych 
relacji społecznych między 
uczniami
Wzmacnianie zachowań 
prospołecznych uczniów, 
np. stawanie w obronie 
innych uczniów, udziela-
nie pomocy koleżeńskiej, 
powstrzymywanie rówieś-
ników, którzy planują 
zachowania niebezpieczne

Uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych

7. Program 
wspomaga-
nia rozwoju 
psychospo-
łecznego 
dzieci nielu-
bianych

Uniwersytet 
Kazimierza 
Wielkiego 
w Bydgosz-
czy
Zakład 
Pedagogiki 
Opiekuńczej 
z Profilakty-
ką Społeczną

Zmiana statusu społecz-
nego dzieci nielubianych 
w klasie szkolnej na 
taki, który świadczyłby 
o większej akceptacji przez 
rówieśników

Uczniowie w wieku 10–11 
lat (IV–V klasa szkoły 
podstawowej), którzy są 
nielubiani przez rówieśni-
ków z powodu przejawia-
nych zachowań antyspo-
łecznych (agresywnych 
i egocentrycznych)

8. Profilak-
tyczny bank 
dobrych 
praktyk

Stowarzysze-
nie „Epsilon 
Plus”

Ograniczenie zachowań 
agresywnych uczniów 
w klasie poprzez wypo-
sażenie wychowawców 
w kompetencje, które 
umożliwią budowanie 
więzi i wsparcia pomiędzy 
wychowawcami a uczniami 
agresywnymi, oraz stwa-
rzanie w klasie

Wychowawcy klas I–III 
i IV–VIII szkoły pod-
stawowej, do których 
uczęszczają uczniowie 
przejawiający zachowania 
agresywne

Tabela 1.  Programy i projekty profilaktyczne... cd.
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warunków sprzyjających 
uzyskiwaniu przez ucz-
niów agresywnych akcep-
tacji i wsparcia ze strony 
innych uczniów

9. Smok Mą-
dragon daje 
radę

Stowarzysze-
nie „Labo-
ratorium 
Troski”

Zwiększenie bezpieczeń-
stwa dzieci i zmniejszenie 
liczby wypadków z udzia-
łem dzieci

Dzieci w wieku 6–9 lat

10. Ratujemy 
i uczymy 
ratować

Fundacja 
Wielka 
Orkiestra 
Świątecznej 
Pomocy

Promocja zdrowia, 
przeciwdziałanie uzależ-
nieniom, wyposażenie 
młodzieży w kompetencje 
niesienia pomocy w trud-
nościach z uzależnieniem, 
wzmocnienie postawy pro-
społecznej i prozdrowot-
nej, wiedza o substancjach 
psychoaktywnych

Uczniowie szkoły podsta-
wowej

11. Liderzy pro-
filaktyki

Towa-
rzystwo 
Profilaktyki 
i Przeciw-
działania 
Uzależnie-
niom

Promocja zdrowia, 
przeciwdziałanie uzależ-
nieniom, wyposażenie 
młodzieży w kompetencje 
niesienia pomocy w trud-
nościach z uzależnieniem, 
wzmocnienie postawy pro-
społecznej i prozdrowot-
nej, wiedza o substancjach 
psychoaktywnych

Przeszkoleni młodzi lu-
dzie w wieku 14–22 lat ze 
środowisk szkolnych oraz 
akademickich

12. Bezpiecz-
na szkoła, 
bezpieczna 
przyszłość

Karkonoski 
Sejmik Osób 
Niepełno-
sprawnych

Program zwiększania 
bezpieczeństwa uczniów 
w szkołach

Uczniowie wszystkich 
etapów edukacyjnych

13. Kibic Komenda 
Stołeczna 
Policji

Kształtowanie pozytyw-
nych postaw i zachowań 
podczas imprez sporto-
wych

Uczniowie II klasy gimna-
zjum / VIII klasy szkoły 
podstawowej

14. Cybernau-
ci – bądź 
bezpieczny 
w sieci

Fundacja 
Nowoczesna 
Polska

Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa korzy-
stania z sieci przez dzieci 
i młodzież, a także ich 
rodziców, opiekunów 
i nauczycieli

Uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych / 
podstawowych i ponad-
podstawowych

15. Program 
przeciw-
działania 
młodzieżo-
wej patologii 
społecznej

Fundacja 
„Praesterno”

Nabycie przez młodzież 
zagrożoną nieprzysto-
sowaniem społecznym 
kompetencji zaspokajania 
potrzeb psychoemocjonal-
nych w akceptowalny spo-

Młodzież w wieku 13–19 
lat zagrożona czynnikami 
ryzyka, takimi jak zacho-
wania antysocjalne, orze-
czony nadzór kuratorski, 
używanie alkoholu, 
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Lp. Nazwa 
programu
profilak-
tycznego

Instytucja 
realizująca

Cel programu Adresaci

łecznie sposób, zmniej-
szenie ryzyka patologii 
społecznych, wykluczenia 
społecznego, zminimalizo-
wanie kontaktu z substan-
cjami szkodliwymi

narkotyków, dopalaczy, 
przynależność do pato-
logicznej grupy rówieś-
niczej, ucieczki z domu, 
zachowania agresywne 
i autodestrukcyjne, próby 
samobójcze, przemoc 
w rodzinie, patogenne 
doświadczenia seksualne

16. Strażnicy 
uśmiechu

Centrum 
Pozytywnej 
Edukacji 
(Nadia 
Ignjatović-
-Savić)

Rozwijanie samoświado-
mości dzieci i młodzieży, 
pewności siebie, umiejęt-
ności życiowych

Dzieci w edukacji przed-
szkolnej, wczesnoszkolnej 
oraz gimnazjalnej

17. Cyfrowobez-
pieczni.pl –  
Bezpiecz-
na Szkoła 
Cyfrowa

Stowarzysze-
nie „Miasta 
w Interne-
cie”

Wzrost cyfrowego bez-
pieczeństwa w szkołach, 
osiągnięty dzięki pod-
niesieniu kompetencji 
cyfrowych nauczycieli 
i uczniów, a także lepszej 
świadomości na temat 
cyberzagrożeń

Uczniowie na każdym 
etapie edukacyjnym, 
nauczyciele oraz dy-
rektorzy szkół i rodzice 
oraz specjaliści pracujący 
z dziećmi

Źródło: oprac. J. Kusztal.

Na kolejnym etapie (synteza wyników badań) pozyskane dane zostały 
zebrane i wzbogacone o informacje zawarte w pełnych opracowaniach 
programów i projektów znajdujących się w sieci (linki i odesłania do stron 
instytucji odpowiedzialnych za program). Następnie dane zostały zorgani-
zowane w logiczne kategorie wynikające z wcześniej postawionych pytań 
badawczych, które dotyczyły prowadzonych działań mających na celu ogra-
niczenie zjawiska agresji werbalnej pomiędzy uczniami (dziećmi i młodzie-
żą) oraz budowania i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa psychicznego. 
W konsekwencji dokonano jakościowej syntezy zgromadzonych danych 
(narrative synthesis)3.

3  J. Matera, J. Czapska, Zarys metody przeglądu systematycznego w naukach społecznych, Insty-
tut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Tabela 1. Programy i projekty profilaktyczne... cd.
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Pozyskane w trakcie przeglądu systematycznego dane z analizy ilościowej 
programów i projektów profilaktycznych zostały poddane narracyjnej syn-
tezie, która składała się z trzech etapów. Pierwszym z nich była organizacja 
danych z badań w logiczne kategorie, drugim – analiza wyników pod kątem 
każdej kategorii oraz trzecim – synteza wyników wszystkich uwzględnionych 
danych4. W przeglądzie wzięto pod uwagę 17 programów, które spełniały 
kryteria włączenia i wyłączenia.

Na etapie opisu wyłonionych w przeglądzie programów profilaktycznych 
widoczne jest zastosowane w syntezie narracyjnej podejście wyróżniane obok 
metaanalizy i podejścia opartego na współpracy w prowadzeniu tego typu ba-
dań, czyli analiza wtórna (analiza dostępnych baz danych jakościowych). Cele 
analizy wtórnej to: przegląd literatury, uzyskanie odpowiedzi na pierwotne 
pytania badawcze z zastosowaniem innych metod lub uzyskanie odpowiedzi 
na nowe pytania badawcze przy wykorzystaniu starych danych5. W analizie 
wtórnej wykorzystano model post factum, który jest krytycznym podsumo-
waniem projektu badawczego bez pełnego dostępu do danych pierwotnych 
„[…] w oparciu o rozważania metodologiczne, badanie lub interpretację za-
prezentowanych materiałów”6. I tak wśród 17 programów profilaktycznych 
poddanych syntezie znalazły się:

Profilaktyczny bank dobrych praktyk – opracowany przez Stowarzysze-
nie „Epsilon Plus” z Bielska-Białej. Jego celem jest generalne ograniczenie 
zachowań agresywnych uczniów w klasie poprzez wyposażenie wychowaw-
ców w kompetencje, które umożliwią budowanie więzi i wsparcia pomiędzy 
wychowawcami a uczniami agresywnymi oraz stwarzanie w klasie warunków 
sprzyjających uzyskiwaniu przez uczniów agresywnych akceptacji i wsparcia 
ze strony innych uczniów. Adresatami programu są wychowawcy klas I–III 
i IV–VIII szkoły podstawowej, do których uczęszczają uczniowie przejawiają-
cy zachowania agresywne7.

4  Z. Mazur, A. Orłowska, Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury, 
„Polskie Forum Psychologiczne” 2018, t. 23, nr 2, s. 247.

5  P.D. Turner, Secondary Analysis of Qualitative Data, wystąpienie prezentowane podczas Co-
rocznej Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań Edukacyjnych w Chicago, 24– 
–28 marca 1997 r., https://fi les.eric.ed.gov/fulltext/ED412231.pdf, dostęp: 30.07.2020, 
za: B. Borowska-Beszta, U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, Analiza wtórna jakościowych danych 
zastanych. Przegląd założeń teoretycznych i aplikacji metodologicznych, „Jakościowe Badania 
Pedagogiczne” 2017, t. 2, nr 1, s. 12. P.D. Turner wyróżnia tu też metaanalizę i współpracę 
jako modele analizy wtórnej. 

6  B. Borowska-Beszta, U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało, Analiza wtórna…, dz. cyt.
7  Profilaktyczny bank dobrych praktyk, https://epsilon.org.pl/programy-rekomendowane/pro-

filaktyczny-bank-dobrych-praktyk/, dostęp: 20.05.2020.
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Smok Mądragon daje radę – to projekt stworzony przez Stowarzysze- 
nie „Laboratorium Troski” w Krakowie. Jego celem ogólnym jest zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem, a adre-
sowany jest do dzieci w wieku 6–9 lat z klas I–III szkół podstawowych8.

Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość – to projekt profilaktyczny reali-
zowany przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Jest to program 
zwiększania bezpieczeństwa uczniów w szkołach wszystkich etapów eduka-
cyjnych. Cały projekt ma na celu zwiększenie świadomości zagrożeń związa-
nych z terroryzmem oraz maksymalne przygotowanie placówek do radzenia 
sobie w tych ekstremalnych sytuacjach. Dane zamieszczone na stronie inter-
netowej programu pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że jest to pro-
gram nakierowany na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa zewnętrznego 
w szkołach, a jego pierwszym krokiem 

[…] jest pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa w szkole oraz skali 
i typów zagrożeń występujących na jej terenie w kontekście zagrożenia ze-
wnętrznego, jakim jest terroryzm9.

Cybernauci – bądź bezpieczny w sieci – to kompleksowy projekt profilak-
tyczny prowadzony przez Fundację „Nowoczesna Polska” finansowany ze 
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), którego celem głównym 
jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci 
i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Adresatami projek-
tu byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
lub podstawowych i ponadpodstawowych. Program realizowany był w latach 
2015–2018, a powstałe w czasie jego realizacji kompletne materiały mogą 
stanowić podstawy dalszych analiz10.

Cyfrowobezpieczni.pl – to kompleksowy, ogólnopolski projekt profilak-
tyczny. Składają się na niego 

[…] działania edukacyjne i promocyjne w szkołach, konkursy „Jesteśmy cy-
frowobezpieczni”, ogólnopolskie konwenty, punkt konsultacyjny, portal in-
ternetowy „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”11. 

 8  Link do strony jest nieaktywny, ale informacje o projekcie można znaleźć na wielu 
stronach internetowych szkół np: https://siodemka.edu.pl/z-zycia-szkoly/realizowane-
-programy/162-projekt-profilaktyczny-smok-madragon-daje-rade, dostęp: 20.05.2020.

 9  Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość, https://www.bs-kson.org/, dostęp: 25.03.2020.
10  Materiały edukacyjne, https://cybernauci.edu.pl/materialy-edukacyjne/, dostęp: 20.05.2020.
11  https://www.cyfrowobezpieczni.pl/, dostęp: 20.05.2020.
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Jego realizatorem jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, a finansowany 
jest ze środków MEN. Celem projektu jest wzrost cyfrowego bezpieczeństwa 
w szkołach, osiągnięty dzięki podniesieniu kompetencji cyfrowych nauczycieli 
oraz uczniów, a także lepszej świadomości na temat cyberzagrożeń. Adresa-
tami są uczniowie na każdym etapie edukacyjnym, nauczyciele, dyrektorzy 
szkół, rodzice i specjaliści pracujący z dziećmi12.

Program profilaktyczno-wychowawczy „Epsilon” – nakierowany jest na 
następujące cele: zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia dobrostanu 
oraz redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez 
podniesienie umiejętności życiowych, czyli wyposażenie dzieci w zasoby oso-
biste, które pozwolą im efektywnie konfrontować się z wydarzeniami życio-
wymi pod postacią elementów inteligencji emocjonalnej i poczucia koherencji 
jako globalnej orientacji życiowej. Program adresowany jest do trzech grup 
adresatów: dzieci w wieku 7–9 lat, wychowawców klas biorących udział w pro-
gramie oraz rodziców uczniów13. 

Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – to program realizowany przez 
Centrum Edukacji Pozytywnej, a jego celem jest rozwijanie u uczniów w wie-
ku 8–12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także 
kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie. Pro-
gram kierowany jest do uczniów szkoły podstawowej w wieku 8–12 lat14.

Trzy koła – to program Fundacji Wychowawców i Młodzieży PROM, któ-
rego celem jest wzmacnianie więzi społecznych pomiędzy nauczycielami 
i uczniami, szkołą i rodzicami, a także rozwijanie pozytywnych relacji spo-
łecznych między uczniami. Adresatami działań są uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych15. 

Strażnicy uśmiechu – to program realizowany przez Centrum Pozytyw-
nej Edukacji. Jego celem jest rozwijanie samoświadomości dzieci i młodzieży, 
pewności siebie, umiejętności życiowych. Program jest adresowany do dzieci 
na poziomie edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz gimnazjalnej16. 

Spójrz inaczej – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 
I–III szkół podstawowych adresowany jest do dzieci w wieku 7–10 lat. Celem 
głównym programu jest 

[…] zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom 
oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

12 https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy-i-projekty/, dostęp: 20.05.2020.
13 Tamże.
14 Tamże.
15 https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy-i-projekty/, dz. cyt.
16  Strażnicy Uśmiechu, https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/straznicy-usmiechu/o-

-programie, dostęp: 20.05.2020.
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poprzez wspieranie prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności psycho-
społecznych kluczowych dla tego okresu rozwojowego17. 

Natomiast Spójrz inaczej – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych 
dla klas IV–VI szkół podstawowych nakierowany jest na zapobieganie za-
chowaniom ryzykownym i destrukcyjnym w klasie szkolnej oraz problemom 
zdrowia psychicznego u dzieci w wieku 10–13 lat18. 

Ratujemy i uczymy ratować – to z kolei program, który realizuje Fundacja 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a jego celem jest promocja zdrowia, 
przeciwdziałanie uzależnieniom, wyposażenie młodzieży w kompetencje 
niesienia pomocy w trudnościach z uzależnieniem, wzmocnienie postawy 
prospołecznej i prozdrowotnej, wiedza o substancjach psychoaktywnych. 
Program adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej19.

Liderzy profilaktyki – to program realizowany przez Towarzystwo Profi-
laktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, a jego celami są promocja zdrowia, 
przeciwdziałanie uzależnieniom, wyposażenie młodzieży w kompetencje 
niesienia pomocy w trudnościach z uzależnieniem, wzmocnienie postawy 
prospołecznej i prozdrowotnej, wiedzy o substancjach psychoaktywnych20. 
Adresatami działań są przeszkoleni młodzi ludzie w wieku 14–22 lat ze śro-
dowisk szkolnych oraz akademickich.

Archipelag Skarbów – to flagowy program realizowany przez Instytut Pro-
filaktyki Zintegrowanej. Nakierowany jest on na zapobieganie różnym zacho-
waniom ryzykownym i problemom młodzieży i adresowany do uczniów klas 
I i II gimnazjum lub obecnych klas VII i VIII szkoły podstawowej, ich rodziców 
i nauczycieli.

Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych – 
stworzony został przez pracowników Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej z Pro-
filaktyką Społeczną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Celem 
programu jest oczekiwana zmiana statusu społecznego dzieci nielubianych 
w klasie szkolnej na taki, który świadczyłby o większej akceptacji przez ró-
wieśników. Program kierowany jest do uczniów w wieku 10–11 lat (IV–V klasa 

17  Spójrz inaczej – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas I–III szkół podstawowych, 
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/spojrz-inaczej,4#grupa-docelowa, 
dostęp: 20.05.2020.

18  Spójrz inaczej – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV–VI szkół podstawo-
wych, https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/spojrz-inaczej,29, dostęp: 
20.05.2020.

19  Uczymy Ratować. Blisko 3 miliony przeszkolonych dzieci, https://www.wosp.org.pl/uczymy-
-ratowac, dostęp: 20.05.2020.

20  Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia, https://www.
tppu.org/programy/4-program-mlodziezowych-liderow-profilaktyki-uzaleznien-i-promo-
cji-zdrowia, dostęp: 20.05.2020.
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szkoły podstawowej), którzy są nielubiani przez rówieśników z powodu prze-
jawianych zachowań antyspołecznych (agresywnych i egocentrycznych)21.

Kibic – to program realizowany przez Komendę Stołeczną Policji, a jego ce-
lem jest kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań podczas imprez spor-
towych u uczniów II klasy gimnazjum lub VIII klasy szkoły podstawowej22.

Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej – stworzony 
został przez Fundację „Praesterno” i nakierowany jest na nabycie przez mło-
dzież zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym kompetencji zaspokajania 
potrzeb psychoemocjonalnych w akceptowalny społecznie sposób, a także na 
zmniejszenie ryzyka patologii społecznych, wykluczenia społecznego, zmi-
nimalizowanie kontaktu z substancjami szkodliwymi23. Adresaci programu 
to młodzież w wieku 13–19 lat zagrożona czynnikami ryzyka, takimi jak: 
zachowania antysocjalne, orzeczony nadzór kuratorski, używanie alkoholu,  
narkotyków, dopalaczy, przynależność do patologicznej grupy rówieśniczej, 
ucieczki z domu, zachowania agresywne i autodestrukcyjne, próby samobój-
cze, przemoc w rodzinie, patogenne doświadczenia seksualne.

Strażnicy uśmiechu – to program formowany przez Centrum Pozytywnej 
Edukacji (autorstwa Nady Ignjatović-Savić), którego celem głównym jest roz-
wijanie samoświadomości dzieci i młodzieży, pewności siebie, umiejętności 
życiowych, a jego adresatami są dzieci w edukacji przedszkolnej, wczesno-
szkolnej oraz gimnazjalnej.

Cyfrowobezpieczni.pl – to projekt realizowany w ramach programu pro-
filaktycznego Bezpieczna szkoła cyfrowa, prowadzonego przez Stowarzysze-
nie „Miasta w Internecie”. Celem programu jest dbanie o wzrost cyfrowego 
bezpieczeństwa w szkołach, osiągnięty dzięki podniesieniu kompetencji 
cyfrowych nauczycieli oraz uczniów, a także lepszej świadomości na temat cy-
berzagrożeń. Adresatami programu są uczniowie na każdym etapie eduka-
cyjnym, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i rodzice oraz specjaliści pracujący 
z dziećmi.

W założeniach synteza (w odniesieniu do badań społecznych) to proces, 
który polega na łączeniu wyników badań w celu uzyskania odpowiedzi na 
problem główny. Czasami jednak zebrany materiał może nie dostarczać za-
dowalających rezultatów. Dzięki temu zyskuje się informację na temat tego, 

21  Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych, https://programyreko-
mendowane.pl/strony/artykuly/dzieci-nielubiane,14, dostęp: 20.05.2020.

22  Program informacyjno-edukacyjny pn. „Kibic”, http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/profilak-
tyka-spoleczna/programy-i-dzialania-pr/304,dok.html, dostęp: 20.05.2020.

23  T. Kowalewicz, Z. Jakubowski, Program Przeciwdziałania Młodzieżowej Patologii Społecznej, 
https://www.praesterno.pl/programy-biezace/program-przeciwdzialania-mlodziezowej-
-patologii-spolecznej/, dostęp: 20.05.2020.
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co wciąż pozostaje jeszcze niewiadome w danej kwestii oraz jakie badania 
należałoby przeprowadzić w przyszłości24. 

Synteza najczęściej składa się z siedmiu głównych etapów, odpowiadają-
cych następującym kwestiom:  przyjętym podstawom teoretycznym i założe-
niom, dostępności danych, dostępności wyników badań poddawanych syn-
tezie, odpowiedzi na pytanie, czy zebrane dane mogą stanowić odpowiedź 
na sformułowany problem główny, spójności, jakości, wrażliwości i znaczenia 
prowadzonej syntezy, jej rezultatów i implikacji dla teorii i praktyki oraz istot-
nych nowych informacji, które pojawiły się w rezultacie dokonanej syntezy25.

Po dokonaniu syntetycznego opisu możliwe było zakreślenie kategorii 
adekwatnych do postawionego problemu badawczego dotyczącego charak-
terystyki ogólnopolskich programów profilaktycznych skierowanych na 
budowanie i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa psychicznego uczniów. 
Przeprowadzony przegląd systematyczny opierający się na ściśle określonych 
kryteriach włączenia i wyłączenia pozwolił na wyodrębnienie szczegółowych 
kategorii badawczych definiujących postawiony problem badawczy. Kate-
gorie te dotyczyły opisu elementów składowych podejmowanych w Polsce 
działań (programów, projektów), mających na celu budowanie i wzmacnianie 
bezpieczeństwa psychicznego uczniów (dzieci i młodzieży). Są to: cel główny 
programu profilaktycznego, autor (twórca) i realizator programu, adresat od-
działywań profilaktycznych, metody realizacji programu, sposoby ewaluacji 
programu. 

Ogólny opis zgromadzonego materiału badawczego pozwala na wyodręb-
nienie pięciu kategorii programów profilaktycznych ze względu na określony 
cel główny programu. Kategorie wydzielone na tym etapie badań nie spełnia-
ją wszystkich warunków, jakie powinna realizować poprawna analiza treści26, 
gdyż nie są one rozłączne, pozwalają jednak na wstępne zorientowanie się w za-
wartości merytorycznej programów i projektów profilaktycznych. Wyłonione 
w przeglądzie systematycznym programy i projekty spełniały kryteria włącze-
nia i wyłączenia zawierające się w opisach ich celów ogólnych, szczegółowych, 
założeniach programu czy opisach poszczególnych elementów programu. 

I tak wstępne zestawienie zgromadzonych programów i projektów przy za-
chowaniu kryteriów zawartych w opisanych celach głównych programów opie-
rających się na analizie zawartości strony internetowej https://programyreko-
mendowane.pl pozwala na wyodrębnienie tych, których celem głównym jest:

24 Por. J. Matera, J. Czapska, Zarys metody…, dz. cyt., s. 48–49.
25 Tamże.
26  R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, tłum. W. Lip-

nik, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 201, za: M. Makowska (red.), 
Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 
Warszawa 2013, 2018, s. 142.
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−	zapobieganie agresji (werbalnej i fizycznej) (1 program);
−	budowanie lub zapewnienie poczucia bezpieczeństwa (4 programy);
−	zapobieganie uzależnieniom (4 programy);
−	zapobieganie innym niż uzależnienia zachowaniom ryzykownym (4 pro-

gramy);
−	realizacja celów ogólnorozwojowych, sytuowanych w ramach promocji 

zdrowia i psychoedukacji, choć opisywanych tak jak inne kategorie – 
jako profilaktyka uniwersalna (4 programy). 

Tabela 2 przedstawia zestawienie programów ze względu na cel główny.

Tabela 2. Programy profilaktyczne w kontekście głównych celów działania 

Lp. Nazwa  
programu

profilaktycznego

Cel programu Opis celu programu

1. Program profilak-
tyczno-wychowaw-
czy „Epsilon”

Ogólnorozwo-
jowy

Zapewnienie trwałego zwiększenia poczucia 
dobrostanu oraz redukcja zagrożenia pato-
logiami i wykluczeniem społecznym poprzez 
podniesienie umiejętności życiowych – 
wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które 
pozwolą im efektywnie konfrontować się 
z wydarzeniami życiowymi pod postacią ele-
mentów inteligencji emocjonalnej i poczucia 
koherencji jako globalnej orientacji życiowej

2. Spójrz inaczej – 
program zajęć 
wychowawczo-
-profilaktycznych 
dla klas I–III szkół 
podstawowych

Zapobieganie 
uzależnieniom

Zapobieganie uzależnieniom i innym 
destrukcyjnym zachowaniom oraz niepra-
widłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym poprzez wspieranie pra-
widłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności 
psychospołecznych kluczowych dla tego 
okresu rozwojowego

3. Spójrz inaczej – 
program zajęć 
wychowawczo-
-profilaktycznych 
dla klas IV–VI szkół 
podstawowych

Zapobieganie 
uzależnieniom

Zapobieganie zachowaniom ryzykownym 
i destrukcyjnym w klasie szkolnej oraz 
problemom zdrowia psychicznego u dzieci 
w wieku 10–13 lat

4. Apteczka – pro-
gram pierwszej 
pomocy emocjo-
nalnej

Ogólnorozwo-
jowy

Rozwijanie u uczniów w wieku 8–12 lat 
umiejętności radzenia sobie ze stresem 
i trudnościami, a także kształtowanie postaw 
optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary 
w siebie

5. Archipelag  
Skarbów

Zapobieganie 
zachowaniom 
ryzykownym 
(innym niż 
uzależnienia)

Zapobieganie różnym zachowaniom ryzy-
kownym i problemom młodzieży
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Lp. Nazwa  
programu

profilaktycznego

Cel programu Opis celu programu

6. Trzy koła Ogólnorozwo-
jowy

Wzmacnianie więzi społecznych pomiędzy 
nauczycielami i uczniami, szkołą i rodzica-
mi, a także rozwijanie pozytywnych relacji 
społecznych między uczniami
Wzmacnianie zachowań prospołecznych 
uczniów, np. stawanie w obronie innych 
uczniów, udzielanie pomocy koleżeńskiej, 
powstrzymywanie rówieśników, którzy pla-
nują zachowania niebezpieczne

7. Program wspo-
magania rozwoju 
psychospołecznego 
dzieci nielubianych

Zapobieganie 
zachowaniom 
ryzykownym 
(innym niż 
uzależnienia)

Zmiana statusu społecznego dzieci nie-
lubianych w klasie szkolnej na taki, który 
świadczyłby o większej akceptacji przez 
rówieśników

8. Profilaktyczny 
bank dobrych 
praktyk

Zapobieganie 
agresji

Ograniczenie zachowań agresywnych ucz-
niów w klasie poprzez wyposażenie wycho-
wawców w kompetencje, które umożliwią 
budowanie więzi i wsparcia pomiędzy wy-
chowawcami a uczniami agresywnymi, oraz 
stwarzanie w klasie warunków sprzyjających 
uzyskiwaniu przez uczniów agresywnych ak-
ceptacji i wsparcia ze strony innych uczniów

9. Smok Mądragon 
daje radę

Budowanie 
i wzmacnianie 
poczucia bez-
pieczeństwa

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i zmniej-
szenie liczby wypadków z udziałem dzieci

10. Ratujemy i uczymy 
ratować

Zapobieganie 
uzależnieniom

Promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależ-
nieniom, wyposażenie młodzieży w kom-
petencje niesienia pomocy w trudnościach 
z uzależnieniem, wzmocnienie postawy 
prospołecznej i prozdrowotnej, wiedza o sub-
stancjach psychoaktywnych

11. Liderzy profilaktyki Zapobieganie 
uzależnieniom

Promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależ-
nieniom, wyposażenie młodzieży w kom-
petencje niesienia pomocy w trudnościach 
z uzależnieniem, wzmocnienie postawy 
prospołecznej i prozdrowotnej, wiedza o sub-
stancjach psychoaktywnych

12. Bezpieczna szkoła, 
bezpieczna przy-
szłość

Budowanie 
i wzmacnianie 
poczucia bez-
pieczeństwa

Program zwiększania bezpieczeństwa ucz-
niów w szkołach

Tabela 2. Programy profilaktyczne... cd.
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13. Kibic Zapobieganie 
zachowaniom 
ryzykownym 
(innym niż 
uzależnienia)

Kształtowanie pozytywnych postaw i zacho-
wań podczas imprez sportowych

14. Cybernauci – bądź 
bezpieczny w sieci

Budowanie 
i wzmacnianie 
poczucia bez-
pieczeństwa

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzy-
stania z sieci przez dzieci i młodzież, a także 
ich rodziców, opiekunów i nauczycieli

15. Program przeciw-
działania młodzie-
żowej patologii 
społecznej

Zapobieganie 
zachowaniom 
ryzykownym 
(innym niż 
uzależnienia)

Nabycie przez młodzież zagrożoną nie-
przystosowaniem społecznym kompetencji 
zaspokajania potrzeb psychoemocjonal-
nych w akceptowalny społecznie sposób. 
Zmniejszenie ryzyka patologii społecznych, 
wykluczenia społecznego, zminimalizowanie 
kontaktu z substancjami szkodliwymi

16. Strażnicy uśmiechu Ogólnorozwo-
jowy

Rozwijanie samoświadomości dzieci 
i młodzieży, pewności siebie, umiejętności 
życiowych

17. Cyfrowobezpieczni.
pl – bezpieczna 
szkoła cyfrowa

Budowanie 
i wzmacnianie 
poczucia bez-
pieczeństwa

Wzrost cyfrowego bezpieczeństwa w szko-
łach, osiągnięty dzięki podniesieniu kompe-
tencji cyfrowych nauczycieli oraz uczniów, 
a także lepszej świadomości na temat 
cyberzagrożeń

Źródło: oprac. własne na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych 
www.programyrekomendowane.pl i www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl oraz stron or-
ganizacji prowadzących programy.

Powyższe zestawienie pokazuje, że tylko jeden z wyselekcjonowanych pro-
gramów ściśle w opisie celów programu odnosi się do zapobiegania zjawisku 
agresji, podczas gdy cztery inne ściśle odnoszą się do budowania poczucia 
bezpieczeństwa tak fizycznego, jak psychicznego uczniów. Zastosowane już 
na etapie przeglądu systematycznego kryteria włączenia i wyłączenia po-
zwoliły zakwalifikować do analizy także inne programy, ponieważ zapobie-
ganie agresji werbalnej czy budowanie i wzmacnianie poczucia bezpieczeń-
stwa znajdują się w opisie założeń programu czy metodycznych aspektach 
realizacji programu. Sposób konstruowania celów nie odpowiada założeniom 
modelu SMART, który jest zalecany w standardach jakości programów profi-
laktycznych27.

27  System rekomendacji programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, Wydawnictwo 
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2010, s. 33; Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, System rekomendacji programów profilaktyki i promocji 
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Poddane analizie programy profilaktyczne opracowane (twórca, instytucja 
realizująca) zostały głównie przez organizacje pozarządowe, takie jak: Stowa-
rzyszenie „Epsilon”/Centrum Edukacji i Profilaktyki (2 programy), Stowarzy-
szenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” (2 programy), Centrum Edukacji 
Pozytywnej (2 programy). Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Fundacja Wy-
chowawców i Młodzieży PROM, Stowarzyszenie „Epsilon Plus”, Stowarzysze-
nie „Laboratorium Troski”, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 
Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Karkonoski 
Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Fundacja „Nowoczesna Polska”, Fundacja 
„Praesterno”, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” są autorami – realizato-
rami jednego programu włączonego do syntezy narracyjnej. Jeden program 
autoryzowany jest przez Komendę Stołeczną Policji i jeden przez Zakład 
Pedagogiki Opiekuńczej z Profilaktyką Społeczną Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. 

Podmioty publiczne mają zdecydowanie mniejszy wkład w tworzenie pro-
gramów, przy czym na podstawie niniejszej analizy niemożliwe jest stwier-
dzenie, jaki jest rzeczywisty udział organizacji pozarządowych i podmiotów 
publicznych w „rynku” profilaktyki szkolnej w naszym kraju. Poddane ana-
lizie programy prowadzone są przez 11 organizacji pozarządowych i dwie 
instytucje publiczne, tj. uczelnię wyższą i policję.

Realizatorami działań w ramach programu profilaktycznego są nie tylko 
przedstawiciele ww. podmiotów, ale także (zgodnie z założeniami progra-
mu) przeszkoleni nauczyciele szkół lub liderzy młodzieżowi, w których jest 
on wykonywany. Realizatorzy programów, czyli osoby prowadzące określo-
ne programem działania z dziećmi i młodzieżą oraz często z nauczycielami 
w szkole i rodzicami, stanowią więc bardzo zróżnicowaną wewnętrznie grupę. 

Poddane analizie programy zawierają zasady określające sposób naby-
wania kompetencji przez osoby spoza organizacji firmującej program, które 
mogą stać się jego realizatorami. Najczęściej są to kursy i szkolenia prowa-
dzone w siedzibie organizacji lub poza nią, czasem powiązane z superwizją.

Tabela 3 przedstawia zestawienie instytucji prowadzących działania profi-
laktyczne i realizatorów programów.

zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
Warszawa 2010, www.kbpn.gov.pl/portal, dostęp: 15.05.2020.
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Tabela 3. Instytucje prowadzące oraz faktyczni realizatorzy programu 

Lp. Nazwa programu
profilaktycznego

Typ instytucji 
realizującej

Instytucja pro-
wadząca/twórcy 

programu

Realizatorzy 
faktyczni działań 

w ramach programu 

1. Program profilak-
tyczno-wychowaw-
czy „Epsilon”

NGO Stowarzyszenie „Epsi-
lon”/Centrum Edukacji 
i Profilaktyki

Trenerzy ze stowa-
rzyszenia i wycho-
wawcy

2. Spójrz inaczej – 
program zajęć 
wychowawczo-
-profilaktycznych 
dla klas I–III szkół 
podstawowych

NGO Stowarzyszenie 
Psychoprofilaktyki 
„Spójrz Inaczej”

Nauczyciele i osoby 
przeszkolone przez 
rekomendowanego 
trenera

3. Spójrz inaczej – 
program zajęć 
wychowawczo-pro-
filaktycznych dla 
klas IV–VI szkół 
podstawowych

NGO Stowarzyszenie 
Psychoprofilaktyki 
„Spójrz Inaczej”

Nauczyciele i osoby 
przeszkolone przez 
rekomendowanego 
trenera

4. Apteczka – pro-
gram pierwszej 
pomocy emocjo-
nalnej

NGO Centrum Pozytywnej 
Edukacji

przeszkolony nauczy-
ciel

5. Archipelag Skar-
bów

NGO Instytut Profilaktyki 
Zintegrowanej

Trenerzy z NGO

6. Trzy koła NGO Fundacja Wycho-
wawców i Młodzieży 
PROM

Trenerzy z NGO 
i przeszkoleni na-
uczyciele

7. Program wspo-
magania rozwoju 
psychospołecznego 
dzieci nielubianych

Instytucja pub-
liczna

Uniwersytet Kazi-
mierza Wielkiego 
w Bydgoszczy
Zakład Pedagogiki 
Opiekuńczej z Profi-
laktyką Społeczną

Nauczyciele, pedago-
dzy, socjoterapeuci

8. Profilaktyczny 
bank dobrych 
praktyk

NGO Stowarzyszenie „Ep-
silon Plus”/Centrum 
Edukacji i Profilaktyki

Trenerzy NGO, dy-
rektorzy, nauczyciele, 
wychowawcy

9. Smok Mądragon 
daje radę

NGO Stowarzyszenie Labo-
ratorium Troski

Realizatorzy – osoby 
mające konspekt 
13 lekcji

10. Ratujemy i uczymy 
ratować

NGO Fundacja Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
Pomocy

Przeszkoleni  
nauczyciele

11. Liderzy profilak-
tyki

NGO Towarzystwo Profi-
laktyki i Przeciwdzia-
łania Uzależnieniom

Przeszkolona mło-
dzież
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Lp. Nazwa programu
profilaktycznego

Typ instytucji 
realizującej

Instytucja pro-
wadząca/twórcy 

programu

Realizatorzy 
faktyczni działań 

w ramach programu 

12. Bezpieczna szkoła, 
bezpieczna przy-
szłość

NGO Karkonoski Sejmik 
Osób Niepełnospraw-
nych

Trenerzy współpra-
cujący z Karkonoskim 
Sejmikiem Osób 
Niepełnosprawnych

13. Kibic Instytucja pub-
liczna

Komenda Stołeczna 
Policji

Pracownicy Wydziału 
Prewencji Komendy 
Stołecznej Policji

14. Cybernauci – bądź 
bezpieczny w sieci

NGO Fundacja Nowoczes-
na Polska

Przeszkoleni trenerzy 
i trenerki

15. Program przeciw-
działania młodzie-
żowej patologii 
społecznej

NGO Fundacja „Praester-
no”

Absolwenci 210-go-
dzinnego rocznego 
szkolenia

16. Strażnicy uśmiechu NGO Centrum Pozytywnej 
Edukacji

Przeszkoleni trenerzy

17. Cyfrowobezpiecz-
ni.pl – Bezpieczna 
Szkoła Cyfrowa

NGO Stowarzyszenie „Mia-
sta w Internecie”

Eksperci dziedzinowi 
i nauczyciele

Źródło: oprac. J. Kusztal na podstawie informacji zawartych na stronach interneto-
wych www.programyrekomendowane.pl, www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl oraz 
stron organizacji prowadzących programy.

Adresatami programów profilaktycznych są przede wszystkim uczniowie 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele tych szkół i ro-
dzice dzieci. Wyjątkowo w programie Liderzy profilaktyki adresatami mogą 
być także osoby po ukończeniu szkoły średniej. Na 17 analizowanych pro-
gramów tylko kilka adresowanych jest do uczniów klas I–III szkoły podsta-
wowej, zdecydowana większość to programy skierowane ogólnie do uczniów 
szkół podstawowych. Generalnie programy wyraźnie zorientowane na prze-
ciwdziałanie uzależnieniom adresowane są do dzieci od klasy IV szkoły pod-
stawowej. 

Tabela 3. Instytucje prowadzące... cd.
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Tabela 4. Adresaci rekomendowanych programów profilaktycznych

Lp. Nazwa programu
profilaktycznego

Adresaci programu

kl
as

y 
I–
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1. Program profilak-
tyczno-wychowawczy 
„Epsilon”

2. Spójrz inaczej – dla 
klas I–III szkół pod-
stawowych

3. Spójrz inaczej – dla 
klas IV–VI szkół 
podstawowych

4. Apteczka – program 
pierwszej pomocy 
emocjonalnej

5. Archipelag Skarbów

6. Trzy koła

7. Program wspomaga-
nia rozwoju psycho-
społecznego dzieci 
nielubianych

8. Profilaktyczny bank 
dobrych praktyk

9. Smok Mądragon daje 
radę

10. Ratujemy i uczymy 
ratować

11. Liderzy profilaktyki

12. Bezpieczna szkoła, 
bezpieczna przyszłość

13. Kibic

14. Cybernauci – bądź 
bezpieczny w sieci
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Lp. Nazwa programu
profilaktycznego

Adresaci programu
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15. Program przeciwdzia-
łania młodzieżowej 
patologii społecznej

16. Strażnicy uśmiechu

17. Cyfrowobezpieczni.pl 
– bezpieczna szkoła 
cyfrowa

Źródło: oprac. J. Kusztal na podstawie informacji zawartych na stronach interneto-
wych www.programyrekomendowane.pl i www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl oraz 
stron organizacji prowadzących programy

Metody działań profilaktycznych są bardzo zróżnicowane. Najczęściej 
realizatorzy korzystają z metod interaktywnych, warsztatowych, nakiero-
wanych nie tylko na edukację (wiedzę), ale przede wszystkim na aktywizację 
i kształtowanie umiejętności społecznych, asertywności i wzmacniania po-
czucia skuteczności, a także właściwej samooceny. Wśród metod pojawiają się 
drama edukacyjna oraz elementy terapii przez sztukę (arteterapii).

Częstotliwość spotkań jest bardzo zróżnicowana, w zależności od długości 
trwania programu. Zdecydowanie dominują programy długofalowe, obejmu-
jące minimum jeden semestr zajęć szkolnych, choć pojawiają się też progra-
my krótkoterminowe (akcyjne).

Zasadniczo wśród form pracy profilaktyczno-wychowawczej preferowane 
są małe grupy odbiorców (grupy warsztatowe lub klasa szkolna), ale pojawia-
ją się też programy adresowane jednorazowo do grupy 60–200 osób zgro-
madzonych na meetingu w jednym miejscu (program Archipelag Skarbów). 
Znaczne zróżnicowanie formalne (nazwy metod) i wewnętrzne w zakresie 
metodyki pracy profilaktycznej praktycznie uniemożliwia zachowanie kla-
rowności i rozłączności w zestawieniu tabelarycznym, dlatego opis wydaje się 
formą najwłaściwszą. 

Ewaluacja analizowanych programów to zdecydowanie najczęściej ewa-
luacja procesu przy wykorzystaniu różnych metod pomiaru. Zdecydowanie 
dominuje ankieta audytoryjna. Baza programów rekomendowanych zawie-
ra zasadniczo informacje o sposobach ewaluacji programów, ale najczęściej 

Tabela 4. Adresaci rekomendowanych programów... cd.
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nie są one uporządkowane i wyczerpujące. Natomiast baza www.bezpieczna-
szkola.men.gov.pl nie zawiera informacji o sposobach ewaluacji, co w kon-
sekwencji powoduje konieczność sięgania do stron internetowych konkret-
nych programów. Wtedy zaś się okazuje, że strony są nieaktualizowane lub 
po prostu już nie występują w sieci pod wskazanymi adresami. Braki danych 
widoczne w tabeli 5 wynikają z niekompletnych informacji zawartych w opi-
sach programów w sieci. Dla badacza braki te są informacją znaczącą, pozwa-
lają na wyciągnięcie wielu wniosków, choćby o stosunku realizatorów pro-
gramu do tak ważnego elementu programu profilaktycznego, jakim jest jego  
skuteczność. 

Tabela 5 ilustruje sposoby ewaluacji programów profilaktycznych wyse-
lekcjonowanych w badaniach.

Tabela 5. Sposoby ewaluacji programów profilaktycznych

Lp. Nazwa programu 
profilaktycznego

Sposoby ewaluacji

Ewaluacja procesu – metody lub 
ewaluacja formatywna służąca 

ulepszaniu programu

Ewaluacja wyniku – 
metody 

1. Program profilak-
tyczno-wychowawczy 
„Epsilon”

Dwukrotnie w trakcie realizacji pro-
gramu pomiar liczby uczestników 
i frekwencji + badanie jakościowe
Ewaluacja satysfakcji, ocena reali-
zatorów i trudności w realizacji + 
badania jakościowe

Brak informacji

2. Spójrz inaczej – pro-
gram zajęć wychowaw-
czo-profilaktycznych 
dla klas I–III szkół 
podstawowych

Pomiar w I klasie, pod koniec klas 
II i III oraz w IV i V klasie. Plebis-
cyt życzliwości i niechęci (badanie 
stosunku emocjonalnego dziecka 
do innych) oraz badania jakościo-
we (pytania otwarte) do rodziców 
i nauczycieli – realizatorów (1997, 
2000 i 2015)
Analiza podłużna: obserwacja, 
socjometria pozytywnych wyborów, 
technika projekcyjna, porównanie 
grup 

Brak informacji

4. Apteczka – program 
pierwszej pomocy 
emocjonalnej

W latach 2016–2017 przeprowa-
dzono badania, po których wprowa-
dzono zmiany. Uczestniczyli w nich 
nauczyciele badani online. Aż 93% 
z nich poleciłoby program innym 
nauczycielom

Brak informacji

5. Archipelag Skarbów Badanie ankietowe w celu diagnozy 
problemów szkoły. Ewaluacja proce-
su od 2006 roku, badanie ankietowe

Ewaluacja wyników: 
w latach 2007–2008 
metody ilościowe
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Lp. Nazwa programu 
profilaktycznego

Sposoby ewaluacji

Ewaluacja procesu – metody lub 
ewaluacja formatywna służąca 

ulepszaniu programu

Ewaluacja wyniku – 
metody 

 wśród młodzieży (ocena przydatno-
ści programu), ankieta dla peda-
gogów szkolnych (ocena poszcze-
gólnych składowych programu: 
spotkań z uczniami, rodzicami 
i nauczycielami)

zbierania danych, ba-
danie uczniów losowe 
oraz grupa kontrolna 
(double blind). Pretest, 
posttest po miesiącu 
i posttest po 6 mie-
siącach

6. Trzy koła Badanie więzi społecznych, zacho-
wań prospołecznych, prozdrowot-
nych (alkohol)

Badanie pretest, 
posttest (pół roku po 
zakończeniu) z grupą 
porównawczą. Bada-
nie ankietą audyto-
ryjną

7. Program wspomaga-
nia rozwoju psycho-
społecznego dzieci 
nielubianych

Brak informacji W ewaluacji grupa 
kontrolna i ekspery-
mentalna

8. Profilaktyczny bank 
dobrych praktyk

Prowadzona przy każdej realizacji 
programu. W jej trakcie są zbierane 
informacje dotyczące liczby uczest-
ników, frekwencji na zajęciach, 
realizacji planu zajęć zgodnego 
z założonym scenariuszem, reali-
zacji zadań przez wychowawców, 
satysfakcji uczestników z udziału 
w programie oraz oceny realiza-
torów. Metody: dzienniki zajęć 
prowadzone przez realizatorów, 
listy obecności uczestników, ankie-
ta ewaluacyjna dotycząca zajęć dla 
nauczycieli oraz arkusz ewaluacji 
koordynatora. W ewaluacji forma-
tywnej: metody jakościowe i iloś-
ciowe zbierania danych, takie jak: 
wywiady indywidualne, wywiady 
grupowe z realizatorami programu, 
ankiety, zasada pretest–posttest dla 
18 wychowawców klas

Brak informacji

9. Smok Mądragon daje 
radę

Brak informacji Brak informacji

10. Ratujemy i uczymy 
ratować

Brak informacji Brak informacji

Tabela 5. Sposoby ewaluacji... cd.
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11. Liderzy profilaktyki W roku 2001/2009 objęto progra-
mem łącznie ok. 800 osób w wieku 
15–22 lat bezpośrednio uczest-
niczących w warsztatach, które 
uzyskały status lidera profilaktyki 
uzależnień i promocji zdrowia, 
pozostałe osoby to odbiorcy działań 
środowiskowych, akcji profilaktycz-
nych

Brak informacji

12. Bezpieczna szkoła, 
bezpieczna przyszłość

Dokumentacja projektowa: listy 
obecności, ankiety ewaluacyjne, cer-
tyfikaty dla uczestników szkolenia 
oraz dla szkół

Brak informacji

13. Kibic Brak informacji Brak informacji

14. Cybernauci – bądź 
bezpieczny w sieci

Raport ewaluacyjny na stronie 
projektu. Badanie ilościowe, tech-
nika – ankieta. Badanie jakościo-
we – studium przypadków przez 
indywidualne wywiady pogłębione

Brak informacji

15. Program przeciwdzia-
łania młodzieżowej 
patologii społecznej

Prowadzona systematycznie (pre-
test, posttest). Kwestionariusze: 
niedostosowanie społeczne oraz 
doświadczenia

Program wpisany 
do europejskiej bazy 
dobrych praktyk 
Exchange of Drug 
Reduction Action 
(EDRA)

16. Strażnicy uśmiechu Badania pilotażowe z nauczycielami 
i rodzicami, brak informacji o spo-
sobach ewaluacji

Brak informacji

17. Cyfrowobezpieczni.
pl – bezpieczna szkoła 
cyfrowa

Brak informacji Brak informacji

Źródło: oprac. J. Kusztal na podstawie informacji zawartych na stronach interneto-
wych www.programyrekomendowane.pl i www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl oraz 
stron organizacji prowadzących programy

Przyjęta koncepcja badawcza oparta na założeniach diagnozy pozytywnej 
nakazuje odnieść się do dostępności danych poddanych opisowi i analizie. 
Pochodzą one ze stron internetowych www.programyrekomendowane.pl 
i www.bezpiecznaszkola.gov.pl i są zdecydowanie niekompletne oraz niewy-
czerpujące, co każe poszukiwać informacji na stronach internetowych insty-
tucji publicznych i organizacji pozarządowych wskazanych w wykorzysty-
wanych bazach. Przeszukiwanie stron niejednokrotnie jest nieskuteczne ze 
względu na brak aktywnych stron lub ich nieaktualność (np. adresatami pro-
gramu są gimnazjaliści mimo reformy oświaty wprowadzonej od roku szkol-
nego 2018/2019). Stąd uzyskane w wyniku przeprowadzonego przeglądu 
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systematycznego wyniki badań nie mogą zostać poddane metodologicznie 
poprawnej syntezie. Badania wymagałyby zatem oparcia w innych źródłach 
danych, np. interaktywnych, a nie jedynie reaktywnych. Wydaje się jednak, 
że zebrane dane mogą w znacznej mierze stanowić odpowiedź na postawiony 
problem badawczy o charakterystykę programów profilaktycznych nakiero-
wanych na budowanie i wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów szkół krakow-
skich. Zgromadzone informacje nie są spójne, ale poddane analizie progra-
my mają zasięg ogólnopolski, posiadają rekomendacje instytucji publicznych 
i z powodzeniem mogą być stosowane w praktyce szkolnej, choć nie oparto 
ich na najwyższych międzynarodowych standardach profilaktycznych. Cele 
programów są bardzo zróżnicowane, ale jednocześnie uniwersalne i możli-
we do realizacji planowanymi, długofalowymi (minimalnie obejmującymi rok 
szkolny), bardzo zróżnicowanymi, ale najczęściej kreatywnymi i aktywizu-
jącymi metodami pracy profilaktyczno-wychowawczej. Adresaci programów 
określeni zostali szeroko, w zdecydowanej większości są to dzieci z klas po-
czątkowych szkół podstawowych, ale często też nauczyciele i rodzice. Rea-
lizatorami wyselekcjonowanych programów są najczęściej przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, którzy odpowiedzialni są za szkolenia kadry 
pedagogicznej w szkołach lub za samodzielne przeprowadzenie w nich akcji 
profilaktycznej. Najwięcej do życzenia pozostawiają sposoby ewaluacji pro-
gramów profilaktycznych, gdzie – zgodnie z zasadami rekomendacji – wszyst-
kie opierają się na ewaluacji procesu (w kilku programach brak dostępnych 
czytelnikowi opisów ewaluacji). W zakresie implikacji dla interdyscyplinar-
nych teorii naukowych stanowiących podstawy nowoczesnej profilaktyki 
społecznej analiza elementów programu wskazuje na ich eklektyczny, bardzo 
zróżnicowany i niespójny wewnętrznie charakter. Sformułowanie implika-
cji dla teorii profilaktyki społecznej wymagałoby więc pogłębionych badań, 
opartych na szerzej zakrojonej akcji gromadzenia danych dotyczących pro-
gramów, np. poprzez wzbogacenie o bazy naukowe, zawierające wyniki badań 
ewaluacyjnych programów profilaktycznych. Z perspektywy pedagoga prak-
tyka należy podkreślić, że nieaktualność baz danych dostępnych powszechnie 
w sieci oraz fakt, iż zgromadzone dane są niepełne, a strony organizacji i in-
stytucji niekompletne i przez to nieoperacyjne, sprawia, że praktyk skazany 
jest na samodzielne poszukiwanie źródeł i inspiracji do działań profilaktycz-
nych. Oczywiście pedagog czy psycholog praktyk przy tworzeniu programu 
wychowawczo-profilaktycznego mogą i przede wszystkim powinni korzystać 
z profesjonalnego wsparcia instytucjonalnego powołanych do tego organów 
administracji oświatowej, ale współcześnie to właśnie Internet jest najczęś-
ciej wybieranym źródłem informacji. Chaos w obszarze działań profilaktycz-
nych na rekomendowanych przez administrację rządową stronach interne-
towych nie sprzyja realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych przez 
szkoły i placówki oświatowe. 
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3.2.  Profilaktyczne kampanie społeczne w świetle 
przeglądu systematycznego i syntezy narracyjnej

Przegląd systematyczny przeprowadzono 31 października 2019 roku. Po 
konsultacjach eksperckich podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań właś-
ciwych na podstawie portalu https://kampaniespoleczne.pl/kampanie/. Za 
pomocą dostępnych, narzuconych przez wyszukiwarkę kategorii wyboru (filt- 
rów) wybrano następujące kombinacje kategorii połączone w wyszukiwaniu: 

−	kraje: „Polska”;
−	temat: „Edukacja zdrowie, profilaktyka zdrowotna, uzależnienia”.
Były to kombinacje kategorii najbardziej adekwatne do założonych celów 

badawczych i za ich pomocą wyszukano 297 kampanii społecznych. Dalsze 
analizy prowadzono po wskazaniu słowa klucza „młodzież”, gdyż ze względu 
na ustawienia wyszukiwarki dopiero na tym etapie możliwe było zawężenie 
kategorii wyboru na podstawie słowa klucza. Wówczas zastosowano kryte-
rium włączania i wyłączania, przyjęte ze względu na cele i problematykę ba-
dań: kampanie społeczne dotyczące (odnoszące się) do dzieci i/lub młodzieży, 
a wyszukiwanie za pomocą słowa klucza „młodzież” przyniosło 45 kampanii 
społecznych. 

Jako że wyszukiwarka uniemożliwia wpisanie łącznie wszystkich kryte-
riów włączania i wyłączania przyjętych ze względu na cele i procedurę badań, 
zdecydowano o przeszukaniu wszystkich 45 kampanii społecznych na bazie 
filtru „Polska” i „Edukacja zdrowie, profilaktyka zdrowotna, uzależnienia” 
oraz słowa klucza „młodzież” dostępnych na portalu https://kampaniespo-
łeczne.pl/kampanie. Następnie zastosowano poniższe kryteria włączania 
i wyłączania:

−	zapobieganie, ograniczenie, eliminowanie agresji werbalnej jako zacho-
wania występującego pomiędzy dziećmi i/lub młodzieżą w szkole, opisa-
ne w tytule i/lub jako cel ogólny, szczegółowy, założenia kampanii;

−	poczucie bezpieczeństwa psychicznego – jego budowanie i wzmacnianie 
wśród dzieci i/lub młodzieży w szkole, opisane w tytule i/lub jako cel 
ogólny, szczegółowy, założenia kampanii.

W wyniku wyszukiwania w tytułach i opisach kampanii na podstawie wy-
żej wymienionych kryteriów do analizy jakościowej zakwalifikowano 10 kam-
panii społecznych.

Poniżej zamieszczono diagramy przepływu wyselekcjonowanych kampa-
nii profilaktycznych.
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Schemat 8.  Diagram przepływów wyszukanych i wyselekcjonowanych 
profilaktycznych kampanii społecznych

kampanie społeczne, 
wyselekcjonowane  

za pomocą dostępnych 
filtrów „Polska” oraz 

„Edukacja,  
zdrowie, profilaktyka  

zdrowotna, uzależnienia”
(n = 297)

kampanie społeczne  
wyselekcjonowane za 
pomocą słowa klucza 

„młodzież”
(n = 45)

kampanie społeczne 
wyselekcjonowane  

na podstawie kryteriów  
włączania i wyłączania

(n = 10)

Źródło: oprac. J. Kusztal.

Tabela 5 przedstawia opis wyselekcjonowanych kampanii społecznych do 
przeprowadzenia analizy jakościowej. Umieszczono w niej kampanie społecz-
ne nakierowane na zapobieganie agresji werbalnej i/lub wzmacnianie poczu-
cia bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży oraz ich twórców.

Tabela 6. Kampanie społeczne włączone do analizy jakościowej

Lp. Nazwa kampanii społecznej Instytucja realizująca

1. Płytka wyobraźnia to kalectwo Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

2. Rok bezpieczeństwa dzieci Fundacja Słonie na Balkonie

3. SamObójStwo. Potrzeba POMOCY, 
nie ŚMIERCI

Urząd Marszałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego, Fundacja „Zobacz… Jestem”

4. Digital youth Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Facebook

5. Bądź kumplem, nie dokuczaj Cartoon Network

6. Przestrzeń działania – youtuberzy 
walczą z hejtem!

Humanity in Action Polska

7. Alfabet zgody. Bo tylko TAK zna-
czy TAK. Tydzień zgody

Fundacja Autonomia, Ośrodek Badań nad 
Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie

8. Jest nas więcej, Równowarci prze-
ciwko dyskryminacji, Who is weak

Fundacja Orange, Bednarska Szkoła Realna 
w Warszawie, Szkoła Organizacji i Zarządzania 
w Cieszynie

9. #NORMALNASPRAWA Mindme.pl, Reżyser Życia

10. Pornografia uzależnia dzieci! Stowarzyszenie „Twoja Sprawa”

Źródło: oprac. J. Kusztal.

Pozyskane w trakcie przeglądu systematycznego dane ze strony interne-
towej https://kampaniespołeczne.pl/kampanie/ zostały poddane narracyjnej 
syntezie (narrative synthesis), która składała się z trzech etapów. Pierwszym 
z nich była organizacja danych z badań w logiczne kategorie, drugim – analiza 
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wyników pod kątem każdej kategorii, a trzecim – synteza wyników wszystkich 
uwzględnionych danych28. W przeglądzie wzięto pod uwagę 10 kampanii spo-
łecznych, które spełniały kryteria włączenia i wyłączenia. Procedura prowa-
dzenia syntezy narracyjnej przebiegła tak samo jak w odniesieniu do progra- 
mów profilaktycznych29 i oparto ją na podejściu analizy wtórnej i modelu 
post factum, a wśród 10 ogólnopolskich kampanii społecznych obejmujących 
swoim zasięgiem Kraków znalazły się: Płytka wyobraźnia to kalectwo, Rok 
bezpieczeństwa dzieci, Samobójstwo. Potrzeba pomocy, nie śmierci, Digital 
youth, Bądź kumplem, nie dokuczaj, Przestrzeń działania – youtuberzy wal-
czą z hejtem!, Alfabet zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK. Tydzień zgody, Jest 
nas więcej, Równowarci przeciwko dyskryminacji, Who is weak, #NORMAL-
NASPRAWA, Pornografia uzależnia dzieci.

Na pierwszym etapie narracyjnej syntezy pozyskane dane zostały zebrane 
i zorganizowane w logiczne kategorie wynikające z wcześniej postawionych 
pytań badawczych i dotyczyły poszczególnych elementów kampanii społecz-
nych składających się na ich charakterystykę. W ten sposób wyodrębniono 
następujące kategorie: cel główny kampanii, autor (twórca) i realizator kam-
panii, adresat kampanii, metody realizacji kampanii. 

I tak cele główne 10 kampanii społecznych przedstawia tabela 7.

Tabela 7. Cele profilaktycznych kampanii społecznych

Lp. Nazwa kampanii społecznej Cel kampanii społecznej
1. Płytka wyobraźnia to kalectwo Ostrzeżenie młodych ludzi przed konsekwen-

cjami lekkomyślności oraz informowanie, jak 
pomóc ofiarom skoków do wody

2. Rok bezpieczeństwa dzieci Zwrócenie uwagi na niedofinansowanie dzie-
cięcych oddziałów psychiatrycznych prowa-
dzonych przy szpitalach psychiatrycznych dla 
dorosłych

3. SamObójStwo. Potrzeba POMOCY, 
nie ŚMIERCI

Zwrócenie uwagi na problem samobójstw 
wśród dzieci i młodzieży

4. Digital youth Wyposażenie w wiedzę i umiejętności, które 
pozwolą na świadome i bezpieczne korzystanie 
z zasobów Internetu

5. Bądź kumplem, nie dokuczaj Uświadomienie rodziców i dzieci, że dokucza-
nie w sieci jest bardzo powszechnym proble-
mem i że Internet nie zawsze jest miejscem 
bezpiecznym dla dzieci

6. Przestrzeń działania – youtuberzy 
walczą z hejtem!

Pokazanie uczniom i uczennicom szkół podsta-
wowych wartości koleżeńskich relacji

28 Z. Mazur, A. Orłowska, Jak zaplanować…, dz. cyt., s. 247.
29 Por. podrozdział 3.1 niniejszej publikacji.
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Lp. Nazwa kampanii społecznej Cel kampanii społecznej
7. Alfabet zgody. Bo tylko TAK zna-

czy TAK. Tydzień zgody
Prewencja przemocy seksualnej na uczelniach. 
Promocja idei szeroko rozumianej zgody w re-
lacjach grupowych, mediach społecznościowych 
oraz w relacjach intymnych

8. Jest nas więcej, Równowarci prze-
ciwko dyskryminacji, Who is weak

Przeciwstawianie się hejtowi i propagowanie 
tolerancji

9. #NORMALNASPRAWA Uświadomienie ludziom, że problemy i zabu-
rzenia psychiczne nie są czymś wyjątkowym, 
a sięganie po pomoc to nic złego

10. Pornografia uzależnia dzieci! Zwiększenie świadomości społecznej i propa-
gowanie praktycznych umiejętności ochrony 
dziecka przed szkodliwością pornografii

Źródło: oprac. J. Kusztal na podstawie materiałów zawartych na stronach interneto-
wych kampanii.

Generalnym celem istnienia kampanii społecznych w przestrzeni publicz-
nej jest 

[…] nie tylko przekazanie samej informacji, ale też, a może przede wszystkim, 
zmiana zachowań i postaw – na zachowania i postawy pożądane społecznie. 
Realizacja owego celu powinna odbywać się na dwa określone sposoby: za- 
chęcanie do prospołecznych zachowań oraz namawianie do zaprzestania 
zachowań niepożądanych30. 

Kampanie społeczne mają najczęściej charakter informacyjny lub perswa-
zyjny i mogą one być narzędziem rozwiązywania problemów społecznych. 
Kampanie wyselekcjonowane metodą przeglądu systematycznego na podsta-
wie kryteriów włączenia i wyłączenia nakierowane są na cele zapobiegania 
problemom społecznym (patologiom społecznym), takim jak: zaburzenia psy-
chiczne dzieci i młodzieży, samobójstwa, przemoc seksualna, pornografia czy 
choćby zachowania niebezpieczne w sieci. 

Kampanie społeczne mają na celu spowodowanie pożądanych społecznie 
skutków u relatywnie dużej liczby osób w określonym czasie, w konsekwen-
cji kompleksowych, zorganizowanych działań komunikacyjnych31, 

30  D. Maison, P. Wasilewski, (red.), Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie spo-
łecznej, Agencja Wasilewski, Kraków 2008, s. 9.

31 Tamże, s. 11.

Tabela 7. Cele profilaktycznych kampanii... cd.
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stąd skierowane są one na pożądaną zmianę społeczną, np. zwiększenie po-
ziomu poczucia bezpieczeństwa psychicznego młodych ludzi spowodować 
może zmiany legislacyjne, polityczne w obszarze ochrony zdrowia, edukacji 
czy wymiaru sprawiedliwości. Struktura określonych celów kampanii, podob-
nie jak w przypadku programów rekomendowanych, nie odpowiada standar-
dom jakości programów profilaktycznych (SMART).

Adresaci kampanii społecznych określeni zostali w wyselekcjonowanych 
kampaniach profilaktycznych bardzo szeroko, ale zgodnie z kryteriami włą-
czenia i wyłączenia źródeł do przeglądu systematycznego są to młodzi lu-
dzie oraz ich rodzice, nauczyciele i wychowawcy czy też specjaliści pracujący 
z dziećmi (prawdopodobnie pedagodzy, psychologowie, edukatorzy, opieku-
nowie). Kilka kampanii społecznych adresowanych było do mieszkańców wy-
branego województwa, prawdopodobnie dlatego, że finansowano je ze środ-
ków samorządowych. Wśród analizowanych 10 kampanii profilaktycznych 
wskazano na trzy skierowane szeroko do młodzieży korzystającej z Interne-
tu, gdyż kampania opiera się głównie na działaniach w sieci.

Tabela 8 przedstawia adresatów profilaktycznych kampanii społecznych.

Tabela 8. Adresaci profilaktycznych kampanii społecznych

Lp. Nazwa kampanii społecznej Adresaci kampanii
1. Płytka wyobraźnia to kalectwo Młodzi ludzie w wieku 13–25 lat oraz 

ofiary wypadków

2. Rok bezpieczeństwa dzieci Mieszkańcy województwa łódzkiego

3. SamObójStwo. Potrzeba POMOCY, nie 
ŚMIERCI

Rodzice, nauczyciele, opiekunowie, 
osoby mające w swoim otoczeniu dzieci 
i nastolatków

4. Digital youth Młodzież korzystająca z Internetu

5. Bądź kumplem, nie dokuczaj Dzieci i rodzice

6. Przestrzeń działania – youtuberzy walczą 
z hejtem!

Dla dzieci i młodzieży w wieku 10–16 lat

7. Alfabet zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK. 
Tydzień zgody

Młodzież 

8. Jest nas więcej, Równowarci przeciwko 
dyskryminacji, Who is weak

Użytkownicy Internetu, młodzież, rodzi-
ce, wychowawcy

9. #NORMALNASPRAWA Użytkownicy Internetu

10. Pornografia uzależnia dzieci! Rodzice i specjaliści pracujący z dziećmi

Źródło: oprac. J. Kusztal na podstawie materiałów zawartych na stronach interneto-
wych kampanii.

Metody działań i kanały komunikacyjne proponowane w profilaktycznych 
kampaniach społecznych są bardzo zróżnicowane, zarówno tradycyjne, jak 
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i skoncentrowane w sieci. Media społeczne i sieć to obecnie najszersze źródło 
informacji oraz narzędzie komunikacji i edukacji, więc kampanie społeczne 
skupione na rozwiązywaniu problemów społecznych są tam właśnie obecne. 
Tradycyjne metody docierania do adresatów to akcje promocyjne realizowa-
ne za pomocą plakatów i ulotek dystrybuowanych w miejscach publicznych, 
szkołach oraz instytucjach kultury i rozrywki. 

Metody działań profilaktycznych i kanały komunikacyjne ilustruje tabela 9.

Tabela 9. Adresaci profilaktycznych kampanii społecznych

Lp. Nazwa kampanii społecznej Metody działań wykorzystywanych 
w kampanii

1. Płytka wyobraźnia to kalectwo Akcje plakatowe, spoty radiowe i telewizyjne, 
dystrybucja materiałów edukacyjnych skie-
rowana do regionów obfitujących w zbiorniki 
wodne

2. Rok bezpieczeństwa dzieci Plakaty, ulotki, strona WWW

3. SamObójStwo. Potrzeba POMOCY, 
nie ŚMIERCI

Plakaty, ulotki, informatory o instytucjach 
pomocowych, akcja internetowa, konferencje

4. Digital youth Blog, profil na Facebooku, magazyn papierowy, 
coroczne forum Digital Youth oraz spotkania 
i warsztaty dla młodzieży. Filmy, animacje, 
quizy

5. Bądź kumplem, nie dokuczaj Filmy z udziałem popularnych sportowców. 
Ogólnopolska kampania i działania w mediach 
społecznościowych, kanały NC+ oraz w Car- 
toon Network. Pakiet materiałów dla nauczy-
cieli, porady dla rodziców na stronie kampanii. 
Konkurs „Wymarzony dzień kumpla”

6. Przestrzeń działania – youtuberzy 
walczą z hejtem!

Edukacja internautów przez popularnych 
youtuberów na temat hejtu i apele o dobrą ko-
munikację (walka z hejtem). Dwuletni projekt – 
przestrzeń działania, oparty na filmach

7. Alfabet zgody. Bo tylko TAK zna-
czy TAK. Tydzień zgody

Bezpłatne projekcje, warsztaty dla studentów, 
nauczycieli, rodziców z dziećmi, młodzieży na 
temat działań na rzecz bezpieczeństwa i zgody 
w kontaktach międzyludzkich

8. Jest nas więcej, Równowarci prze-
ciwko dyskryminacji, Who is weak

Warsztaty, happeningi, akcja plakatowa, spot-
kania z ekspertami, nagranie utworu muzycz-
nego, akcja w Internecie

9. #NORMALNASPRAWA Internet i aplikacje, film (to jest też promocja 
płatnej aplikacji do kontaktu z terapeutą Mind 
Me). Wystąpienia celebrytów i influencerów 
opowiadających historie swojego życia
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10. Pornografia uzależnia dzieci! Spot informacyjny w mediach społecznościo-
wych (YouTube), portal edukacyjny. Materiały 
edukacyjne dla rodziców i szkolenie „Jak chro-
nić dziecko przed pornografią”

Źródło: oprac. J. Kusztal na podstawie materiałów zawartych na stronach interneto-
wych kampanii.

Przyjęta koncepcja badawcza oparta na założeniach diagnozy pozytyw-
nej nakazuje, podobnie jak w syntezie zgromadzonych wyselekcjonowanych 
ogólnopolskich programów profilaktycznych, odwołać się do problemu do-
stępności danych poddanych opisowi i analizie. Dane pochodzą ze stron in-
ternetowych wyselekcjonowanych w przeglądzie systematycznym kampanii 
społecznych zamieszczonych na stronie www.kampaniespołeczne.pl i są 
zdecydowanie niewyczerpujące w odniesieniu do postawionego pytania ba-
dawczego: jakie są cechy charakterystyczne kampanii nakierowanych na bu-
dowanie i wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów? Taki stan rzeczy nakazuje 
poszukiwać informacji na stronach internetowych poszczególnych 10 kam-
panii. Przeszukiwanie stron nierzadko jest nieskuteczne ze względu na brak 
ich systematycznej aktualizacji lub fakt zakończenia kampanii podczas gro-
madzenia danych i opracowywania materiału badawczego. Stąd, podobnie 
jak w przypadku rekomendowanych ogólnopolskich programów profilaktycz-
nych, uzyskane w rezultacie przeprowadzonego przeglądu systematycznego 
wyniki badań nie mogą zostać poddane metodologicznie poprawnej syntezie. 
Badania poprawne metodologicznie wymagałyby zatem oparcia na nowych, 
pogłębionych źródłach danych. Opisane kampanie społeczne mają zasięg 
ogólnopolski i docierają do szerokiego grona odbiorców, choć nie zawsze są 
poddawane ewaluacji. Ich cele to najczęściej kształtowanie postaw prospo-
łecznych i zapobieganie problemom społecznym. Twórcy i realizatorzy kam-
panii społecznych wykorzystują różne kanały komunikacyjne i posługują się 
w tym bardzo zróżnicowanymi metodami i środkami przekazu, adekwatnie 
dobranymi do odbiorców, czyli młodych ludzi. Są to środki obecne w sieci, 
mediach społecznościowych: filmy, blogi, fora, aplikacje na telefon, materia-
ły dystrybuowane w telewizjach, na platformach filmowych, ale także meto-
dy tradycyjne, jak plakaty, ulotki czy metody interaktywne, np. warsztaty, 
spotkania z autorytetami młodzieży (w realu i wirtualne) czy konkursy róż-
nego rodzaju.  

Adresaci programów to młodzież w każdym wieku, ale także nauczyciele 
i rodzice. Realizatorami wyselekcjonowanych kampanii są najczęściej firmy 
i organizacje pozarządowe we współpracy z rynkiem mediów i reklamy oraz 
instytucje publiczne działające samodzielnie lub we współpracy z trzecim sek-
torem i gospodarką. Kampanie społeczne nie zawsze są poddawane ewaluacji, 
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ale ich skuteczność mierzona jest najczęściej wskaźnikami liczbowymi – licz-
bą osób, do których dotarł przekaz medialny.

Sformułowanie implikacji dla teorii profilaktyki społecznej wymagałoby, 
podobnie jak w odniesieniu do ogólnopolskich programów profilaktycznych, 
pogłębionych badań, opartych na szerzej zakrojonej akcji gromadzenia da-
nych audiowizualnych, analizie treści przekazów medialnych i sondażach 
diagnostycznych, natomiast implikacje dla praktyki profilaktycznej skiero-
wanej na budowanie i wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów adresowane do 
pedagoga czy psychologa można zarysować bardzo szeroko, przede wszyst-
kim jako inspiracje do pracy z młodym człowiekiem. Tworzone przez profe-
sjonalistów (reżyserów, artystów, ludzi mediów, celebrytów, specjalistów od 
reklamy) kampanie i spoty reklamowe mogą być inspiracją i materiałem uzu-
pełniającym program profilaktyczny w środowisku szkolnym. Aspekt edu-
kacyjny takich przekazów może wzmocnić oddolne działania profilaktyczne 
w szkole, uzupełnić je i spowodować efekt synergii32, który akcentuje się we 
współczesnej profilaktyce społecznej czy profilaktyce uzależnień.
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4.  Działania profilaktyczne realizowane 
w Krakowie

M. Borkowska-Żebrowska

4.1.  Procedura gromadzenia danych pochodzących  
od instytucji krakowskich i jej ograniczenia

Celem tego etapu badań była identyfikacja prowadzonych w Krakowie od-
działywań profilaktycznych (programów, projektów i różnego rodzaju ini-
cjatyw), które dążą do budowania i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa 
psychicznego wśród uczniów w szkole. W pierwszej kolejności, na podstawie 
wniosków po konsultacjach eksperckich, podjęto decyzję o zwróceniu się do 
krakowskich instytucji z prośbą o informacje na temat realizowanych przez 
nie działań (programów, projektów i różnego rodzaju inicjatyw) profilaktycz-
nych mających na celu wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa psychicznego 
uczniów szkół krakowskich. Wykorzystano bazę szkół, przedszkoli i placó-
wek Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. 

Prośba obejmowała wskazanie przez instytucje konkretnych danych, 
istotnych ze względu na założone cele badań, związanych z prowadzonymi 
działaniami. Były to dane o: tytule programu, jego autorach, celach, poziomie 
prowadzonych oddziaływań profilaktycznych, jego adresatach (dzieci i mło-
dzież, rodzice, nauczyciele), sposobie rekrutacji do niego, kryteriach udzia-
łu, charakterystyce odbiorców (wiek), realizatorach, metodach pracy, czasie 
trwania programu (miesiące, lata; od do), częstotliwości spotkań i sposobach 
ewaluacji programu. Treść skierowanej prośby znajduje się w aneksie w za-
łączniku 1.
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Prośba adresowana była do ponad 300 instytucji: szkół, przedszkoli i pla-
cówek. Baza zawierała następujące typy placówek: przedszkola – 109, szkoła 
podstawowa – 88, zespoły szkolno-przedszkolne – 11, zespoły szkół spor-
towych – 2, zespoły szkół ogólnokształcących – 10, licea ogólnokształcące 
(samodzielne) – 26, zespoły szkół zawodowych – 23, centra kształcenia – 2, 
szkoły muzyczne – 3, zespoły szkół specjalnych – 7, specjalne ośrodki szkolno- 
-wychowawcze – 8, zespół placówek resocjalizacyjno-socjoterapeutycz-
nych – 1, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne – 8, bursy 
szkół ponadpodstawowych – 3, szkolne schronisko młodzieżowe – 1, mło-
dzieżowe domy kultury – 11.

Ponadto prośby o informacje skierowano do dziewięciu instytucji, tj. Stra-
ży Miejskiej Miasta Krakowa, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
-Epidemiologicznej w Krakowie, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień 
w Krakowie, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Instytutu Psychologii UJ.

Do 20 grudnia 2019 roku na wskazany adres mailowy przesłane zostały 
informacje istotne ze względu na cel badań. Zebrane w toku badań odpowie-
dzi ze szkół i placówek oświatowych nie były jednolite, mimo wysłania tym 
instytucjom przygotowanej do wypełnienia tabeli. Odpowiedzi otrzymane 
z instytucji to: 

−	informacje zawarte w tabeli;
−	informacje pochodzące z pism załączonych do tabeli;
−	informacje zamieszczone w treści wiadomości (najczęściej dotyczyły za-

wartości programu wychowawczo-profilaktycznego).
Pomimo że w piśmie skierowanym do placówek oświatowych zawarta była 

instrukcja zamieszczania danych w załączonej tabeli, odbiorcy stosowali róż-
ne sposoby przygotowania informacji pisemnej, takie jak: wypełniona tabela 
bez opisu, wypełniona tabela z opisem w treści wiadomości, wypełniona ta-
bela z informacjami o danych koordynatora w danej placówce, wypełniona 
tabela wraz z pismem, pismo urzędowe, opis w treści wiadomości mailowej, 
informacja w treści wiadomości, że programy nie są realizowane, wraz z da-
nymi osoby wskazanej do kontaktu, informacja w wiadomości mailowej, że 
placówka nie realizuje żadnych programów.

Niektóre wiadomości obejmowały uzupełnienie do tabel w formie opi-
su umieszczonego w osobnym dokumencie. Najczęściej znajdowały się tam 
informacje dotyczące realizowanego w danej placówce wymaganego ustawą 
programu wychowawczo-profilaktycznego, m.in. opisy prowadzonych pro-
gramów, przedsięwzięć oraz jednorazowych inicjatyw. W niewielkiej części 
wiadomości zawarte były informacje, że dana placówka nie realizuje żad-
nych działań wskazanych w piśmie przewodnim, co wydaje się niezgodne 



4. Działania profilaktyczne realizowane w Krakowie 127

z prawem oświatowym. Po dokonaniu wstępnej analizy treści dane umiesz-
czono w poszczególnych kategoriach w tabeli zbiorczej. Tak zróżnicowany 
sposób prezentowania przez szkoły i instytucje prowadzonych przez siebie 
działań znacznie utrudnił realizację etapu gromadzenia danych i praktycznie 
uniemożliwił dokonanie zaplanowanej, poprawnej metodologicznie analizy 
danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych. 

W toku badań zgromadzono 150 odpowiedzi na wysłane prośby, przy 
czym najwięcej z nich udzieliły szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz 
przedszkola. Tabela 10 prezentuje liczbę uzyskanych odpowiedzi na skie-
rowane prośby oraz typy instytucji realizujących działania profilaktyczne 
w Krakowie. 

Tabela 10.  Liczba odpowiedzi uzyskanych na pytania dotyczące budowania 
i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa psychicznego wśród uczniów

Rodzaj instytucji Liczba wysłanych 
próśb o informacje

Liczba uzyskanych 
odpowiedzi  

Przedszkola 109 21

Szkoła podstawowa  88 67

Zespoły szkolno-przedszkolne 11 5

Zespoły szkół ogólnokształcących 10 3

Zespoły szkół sportowych 2 1

Zespoły szkół specjalnych 7 2

Licea ogólnokształcące samodzielne 26 16

Zespoły szkół zawodowych  23 12

Centra kształcenia  2 0

Szkoły muzyczne  3 2

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8 2

Zespół placówek resocjalizacyjno- 
-socjoterapeutycznych 1 1

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
i specjalistyczne 8 3

Bursy szkół ponadpodstawowych 3 2

Szkolne schronisko młodzieżowe 1 0

Młodzieżowe domy kultury 11 8

Wojewódzkie i miejskie jednostki 
organizacyjne 9 7

Razem 325 150

Źródła: oprac. Monika Borkowska-Żebrowska.
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Liczba udzielonych odpowiedzi to 150. W tabeli przygotowanej do wypeł-
nienia zawarto, jak opisano wyżej, podstawowe elementy konstytutywne dla 
standardowego programu profilaktycznego lub wychowawczo-profilaktycz-
nego ukierunkowanego na budowanie i wzmacnianie bezpieczeństwa ucz-
niów. Osoby dostarczające danych nie wskazały w informacjach zwrotnych 
niektórych lub czasem wszystkich elementów, co znacznie utrudniło lub 
uniemożliwiło identyfikację działań profilaktycznych prowadzonych w Kra-
kowie. Zdarzały się też sytuacje wpisywania do tabel informacji na temat pro-
gramów nakierowanych na inne cele niż budowanie i wzmacnianie bezpie-
czeństwa uczniów, np. zorientowanych na ograniczanie używania substancji 
psychoaktywnych. Analiza prowadzona więc była (jak już wspomniano) nie 
tylko na podstawie danych zawartych w narzędziu badawczym, ale też w wy-
niku rekonstrukcji treści maili (krótkie informacje w treści maila lub pisma 
urzędowe zawarte w załącznikach do maila). Informacje w tabelach niejedno-
krotnie wpisane były w nieprawidłowe rubryki lub (jak wspomniano wyżej) 
nie było ich wcale. Sporządzenie bazy danych było więc dla badacza nie lada 
wyzwaniem, a kody założone na poziomie kodowania teoretycznego okazały 
się niewystarczające. W konsekwencji założone kategorie uległy dekonstruk-
cji i wprowadzono nowe, oparte na podejściu indukcyjnym, kiedy to materiał 
badawczy niejako nasyca wyłaniającą się kategorię, czego egzemplifikacją jest 
opisana w podrozdziale 4.2 kategoria „programy zewnętrzne zamknięte”. 

Próba analizy ilościowej zgromadzonego materiału badawczego pozwala 
jedynie na następujące wnioski: 

−	informacje o działaniach profilaktycznych w jednostkach organizacyj-
nych gminy miejskiej Kraków dostarczyło 150 placówek (zob. tabela 10);

−	po etapie gromadzenia danych zostały one zagregowane i poddane ana-
lizie formalnej, aby potem wyodrębnić kategorie odpowiadające celom 
badań i ich problematyce szczegółowej. 

4.2.  Charakterystyka podmiotów realizujących działania 
profilaktyczne w Krakowie

Programy, projekty i inne działania profilaktyczne nakierowane na budo-
wanie i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa psychicznego wśród uczniów 
w szkole prowadzone są w następujących typach instytucji: szkołach pod-
stawowych i ponadpodstawowych, przedszkolach, specjalistycznych porad-
niach psychologiczno-pedagogicznych, domach kultury, bursach szkolnych, 
szkolnych ośrodkach sportowych, placówkach socjoterapeutycznych, woje-
wódzkich jednostkach organizacyjnych, miejskich jednostkach organizacyj-
nych oraz placówkach określonych jako inne placówki edukacyjne, takich jak 
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Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”, który został w ana-
lizie opisany przy MDK oraz organizacje pozarządowe realizujące zadania  
edukacyjne i profilaktyczne.

Wstępna analiza zgromadzonych danych (wyłącznie tych, o których infor-
macje zostały przekazane w odpowiedzi na prośbę Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Krakowa) pozwala zarysować ogólny obraz aktywności podmiotów 
realizujących zadania profilaktyczne w Krakowie. 

Ponadto ze zgromadzonego materiału, przesłanego przez ww. placówki 
oświatowe, wyłania się kolejna kategoria podmiotowa, która łączy w sobie 
dwa typy instytucji – są to instytucje lub organizacje pozarządowe, które 
w obszarze swoich działań mają ofertę z zakresu budowania i wzmacniania 
poczucia bezpieczeństwa psychicznego wśród uczniów w szkole, ale rów-
nocześnie są realizatorami zewnętrznymi tych działań na terenie placówek 
oświatowych. W kategorii tej mieszczą się:

−	4 instytucje na poziomie wojewódzkim i uczelnia wyższa: Małopolski 
Kurator Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Instytut Psychologii UJ;

−	8 instytucji na poziomie Gminy Miejskiej Kraków: Komenda Miejska 
Policji w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, Miejskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego UMK, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożar-
nej w Krakowie, 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne;

−	organizacje pozarządowe z terenu Krakowa, Małopolski i organizacje 
ogólnopolskie.

Realizowane przez wyżej wymienione podmioty programy profilaktyczne 
są bardzo zróżnicowane tak formalnie, jak merytorycznie. I tak w krakow-
skich placówkach oświatowych realizowane są programy stworzone zarówno 
przez nauczycieli i pedagogów (wszystkie podmioty edukacji szkolnej) w da-
nej szkole, jak i przez instytucje zewnętrzne wobec szkoły czy placówki, takie 
jak wyżej wspomniane Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 
czy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. Instytucje 
krakowskie realizują programy na wszystkich trzech poziomach profilaktyki: 
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, przy czym zdecydowana większość 
to programy uniwersalne. 

Wszystkie programy realizowane w Krakowie adresowane są do wszyst-
kich podmiotów edukacji szkolnej: dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodzi-
ców, właściwie nie pojawiają się programy skierowane tylko do jednej grupy 
adresatów. Generalnie realizatorami rzeczywistymi są zarówno nauczyciele 
i pedagodzy pracujący w danej instytucji, jak i przedstawiciele podmiotów ze-
wnętrznych.

Formy aktywności uczestników programów również są bardzo zróżnico-
wane, przy czym są to działania skierowane do grup, dlatego pojawiają się 
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formy wykładowe i warsztatowe. Jedna z instytucji wskazała też „audyt”, nie 
wyjaśniając jednak, na czym on polega. Indywidualne działania adresowane 
do dziecka czy młodego człowieka wystąpiły sporadycznie.

Warto w tym miejscu wyjaśnić specjalną kategorię dającą się wyodrębnić 
w toku analizy, mianowicie „programy zewnętrzne zamknięte”, czyli działa-
nia uwzględnione w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, rea-
lizowane w różnorodnych formach, ale nakierowane na budowanie i wzmac-
nianie poczucia bezpieczeństwa. Taki charakter mają np. określone moduły 
Programu „Bezpieczny Kraków”1. Realizatorami takich programów zewnętrz-
nie zamkniętych są zasadniczo przedstawiciele miejskich jednostek organiza-
cyjnych oraz pracownicy wewnętrzni szkół i placówek oświatowych. 

4.3.  Bezpieczny Kraków – bezpieczna szkoła. 
Analiza zasobów do budowania i wzmacniania 
bezpieczeństwa w krakowskich szkołach

Podczas przeprowadzonego badania spośród realizowanych w Krakowie 
programów profilaktycznych najczęściej wskazywano na udział w Progra-
mie „Bezpieczny Kraków”. Program ten na lata 2018–2020 jest kontynua-
cją programu uchwalonego już w 1999 roku. Został wprowadzony Uchwałą 
NR XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w spra-
wie przyjęcia Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 
2018–2020 pod nazwą „Bezpieczny Kraków”. Celem całego programu jest po-
prawa bezpieczeństwa w Krakowie poprzez utrzymanie osiągniętego w latach 
poprzednich poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program wpi-
suje się w „Strategię Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” w zakresie 
celu operacyjnego IV.5, tj. zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
w Krakowie poprzez współpracę i wsparcie służb oraz instytucji, a także za-
angażowanie mieszkańców w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa i prewen-
cji kryminalnej. Program został skonstruowany jako dodatkowy element do 
działań już prowadzonych jako dobre praktyki. W realizacji programu mogą 
uczestniczyć instytucje publiczne, ośrodki akademickie, organizacje pozarzą-
dowe, eksperci z dziedzin pokrewnych aktywni w następujących zakresach:

−	obszar prawa wraz ze zmianami, które wpływają na zakres miejscowego 
bezpieczeństwa, formami działania służb, osadzony w politykach lub in-
nych programach o zasięgu ogólnopolskim;

−	zakres zagrożeń wynikający z rozpowszechnienia cyfrowych mediów 
oraz zamachów terrorystycznych;

1  Bezpieczna szkoła, www.bezpieczny.krakow.pl/bezpieczna-szkola/, dostęp: 29.04.2020.
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−	strefa eksperckiej współpracy międzynarodowej w obszarze bezpieczeń-
stwa, w którym uczestniczą różne miasta dzięki funduszom europejskim;

−	zakres rozwoju wszystkich dziedzin ważnych dla opracowywania kolej-
nego programu.

Obszary działania programu to:
−	„Ratuj” – zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sy-

tuacji zagrożenia, edukacja i budowanie motywacji do udzielania pomocy 
osobom poszkodowanym;

−	„Bezpieczna szkoła” – ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach;
−	„Bezpieczny ruch drogowy” – zmniejszenie liczby ofiar wśród niechronio-

nych uczestników ruchu, edukacja, budowanie bezpiecznej infrastruktury 
drogowej;

−	„Bezpieczna przestrzeń” – stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Kra-
kowie, w których mieszkańcy mogą spędzać czas i przebywać;

−	„Diagnoza” – kompleksowy system diagnozy bezpieczeństwa mieszkań-
ców, gromadzenie informacji na temat przestępstw, analiza zagrożeń, 
monitorowanie poczucia bezpieczeństwa obywateli. 

„Bezpieczna szkoła” to flagowy obszar funkcjonowania Programu „Bez-
pieczny Kraków”, a jego celem głównym jest ograniczenie zjawiska agresji 
i przemocy w szkołach. Cele szczegółowe programu są następujące:

−	podnoszenie poziomu wiedzy o zjawiskach agresji i przemocy, szcze-
gólnie związanych z rozwojem technologii cyfrowych; realizowane 
tutaj działania to m.in. warsztaty i szkolenia dla dyrektorów szkół, 
nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników służb 
społecznych oraz dla uczniów i rodziców;

−	rozwijanie kompetencji społecznych w grupie uczniów krakowskich 
szkół, np. poprzez metody mediacji rówieśniczej w sytuacjach przemocy 
lub agresji;

−	prowadzenie audytu szkół w Krakowie w zakresie warunków material-
nych i technicznych służących zapobieganiu agresji i przemocy w kwestii 
infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Preferowane formy działania skierowane do dzieci i młodzieży to spotka-
nia profilaktyczne zorientowane na:

−	wspomaganie ucznia w pokonywaniu trudności, które zagrażają jego 
prawidłowemu rozwojowi oraz zdrowemu trybowi życia;

−	ograniczanie i eliminowanie czynników ryzyka, które zaburzają popraw-
ny rozwój, jak również sposób życia;

−	wzmacnianie czynników wspomagających harmonijny rozwój psychicz-
ny i fizyczny młodego człowieka;

−	wspomaganie uczniów w odnalezieniu własnego systemu wartości;
−	 wzmacnianie więzi emocjonalnych w środowisku rodzinnym;
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−	pomoc w kształtowaniu zdolności komunikacyjnych i umiejętności ra-
dzenia sobie ze stresem;

−	zapobieganie agresji i przemocy w szkole poprzez budowanie u uczniów 
poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności uzewnętrz-
niania własnych uczuć i podejmowania odpowiedzialnych decyzji;

−	zwiększenie stopnia znajomości nowych sposobów zapobiegania agresji 
wśród dzieci i młodzieży oraz radzenia sobie z nią.

Podstawą do opracowania programu w części dotyczącej szkoły były bada-
nia społeczne, w tym badania na temat zjawiska agresji rówieśniczej i prze-
mocy w szkole zrealizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) i opub-
likowane w 2014 roku. Raport IBE zawierał następujące wnioski: 

−	większość uczniów w polskich szkołach doświadcza szeroko rozumianej 
agresji ze strony kolegów i koleżanek (przynajmniej raz na jakiś czas); 

−	przeważają działania w sferze relacyjnej i słownej, rzadsza jest agresja 
fizyczna, te pierwsze jednak uczniowie uznają za najbardziej dotkliwe; 

−	około jednej trzeciej uczniów doświadcza w ciągu miesiąca co najmniej 
kilku agresywnych zachowań kolegów, natomiast około jednej dziesią-
tej pada ofiarą dręczenia; 

−	dręczone dzieci zwykle ograniczają swą reakcję do różnego rodzaju za-
chowań unikowych, np. lekceważenia czy omijania sprawców, bardzo 
rzadko natomiast zwracają się o pomoc do nauczycieli;

−	wbrew obiegowym opiniom problem przemocy rówieśniczej nie doty-
czył w największej mierze gimnazjów, lecz uczniów klas IV–VI szkoły 
podstawowej, najrzadziej natomiast występował w liceach2.

Można zauważyć tendencję do powstawania nowych form agresji rówieś-
niczej oraz niski poziom przekonania nauczycieli co do kompetencji radzenia 
sobie z agresją uczniów. Zgodnie z teorią zachowań problemowych Richarda 
Jessora zarówno zachowania konwencjonalne, jak i zachowania ryzykowne 
mają w życiu dzieci i młodzieży różne funkcje, m.in. zaspokajają potrzeby 
życiowe (np. miłości, akceptacji), umożliwiają realizację zadań rozwojowych 
(np. określenie swojej tożsamości, uzyskanie niezależności od rodziców, przy-
należności do grupy rówieśników), mogą być sposobem radzenia sobie z trud-
nościami i stresem oraz stanowią formę protestu przeciwko obowiązującym 

2  Zob. www.bezpiecznykraków.pl, dostęp: 20.05.2020; por. J. Przewłocka, Bezpieczeństwo 
uczniów i klimat społeczny w polskich szkołach, Warszawa 2015, http://www.ibe.edu.pl/
pl/o-instytucie/aktualnosci/525-przemoc-w-polskiej-szkole, dostęp: 6.05.2020, s. 5–6; 
por. A. Komendant-Brodowska, Agresja i przemoc szkolna. Raport o stanie badań, Warszawa 
2014, http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/525-przemoc-w-polskiej-szkole, 
dostęp: 20.11.2017, s. 47–51.
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zasadom3. Do najpopularniejszych współcześnie form zachowań ryzykow-
nych wg raportu Health Behaviour in School-aged Children4 z 2015 roku na-
leżą palenie tytoniu, picie alkoholu, upijanie się, używanie innych substan-
cji psychoaktywnych, bójki, wczesna inicjacja seksualna, zjawisko przemocy 
rówieśniczej w środowisku szkolnym, dręczenie i przemoc rówieśnicza. Po-
nadto autorzy zaliczają do grupy takich zachowań również zagrożenia beha-
wioralne związane z nadmiernym korzystaniem z telefonu, graniem w gry 
komputerowe i inne, hazardem, Internetem i niewłaściwym zachowaniem 
w sieci, drobne wykroczenia, wandalizm, chuligaństwo, zaniedbywanie obo-
wiązków szkolnych, wagary oraz ucieczki z domu5. Natomiast kluczową kon-
cepcją, wokół której jest budowana współczesna profilaktyka zachowań ryzy-
kownych, jest koncepcja resilience. Zwraca ona uwagę na wzmacnianie przez 
dzieci i młodzież umiejętności korzystania z wewnętrznych i zewnętrznych 
zasobów po to, by osiągnąć dobre przystosowanie (pozytywną adaptację) 
pomimo przeszłych lub obecnie występujących przeciwności życiowych albo 
traumatycznych wydarzeń. W języku polskim nie ma właściwego słowa, któ-
re w pełni opisywałoby znaczenie angielskiego terminu resilience. Dosłowne 
tłumaczenie to: ‘elastyczność, sprężystość, prężność, odporność, zdolność re-
generacji sił’. Proces pozytywnej adaptacji obejmuje wzajemne oddziaływanie 
wielu czynników ryzyka, podatności oraz czynników chroniących6.

Początek realizacji zarówno programu, jak i obszaru „Bezpieczna szkoła” 
miały miejsce podczas konferencji pt. „Program poprawy bezpieczeństwa dla 
miasta Krakowa na lata 2018–2020 – Bezpieczny Kraków”, zorganizowanej 
wspólnie przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Krakowa oraz Zakład Rozwoju Społecznego Instytutu Spraw Publicz-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja przybliżyła uczestnikom 
(dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz pracownikom służb społecz-
nych) korzyści płynące z programu i możliwości współpracy przy jego realiza-
cji. Podczas wydarzenia, w którym wzięło udział 125 osób, zaproszeni goście 
mieli okazję zaznajomić się z założeniami Programu „Bezpieczny Kraków”, 
a także spotkać się z liderami dziedzin wykonawczych. W dalszej części od-
były się seminaria edukacyjne, których celem było zapoznanie uczestników 

3  J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, s. 13–16.

4  K. Ostaszewski, A. Rustecka-Krawczyk, M. Wójcik, Czynniki chroniące i czynniki ryzyka zwią-
zane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów. Klasy I–II, Instytut Psychia-
trii i Neurologii, Warszawa 2009.

5  Tamże.
6  A. Borucka, K. Ostaszewski, Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia, 

„Medycyna Wieku Rozwojowego. Kwartalnik Instytutu Matki i Dziecka” 2008, t. 12, nr 2, 
s. 587–597.
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z możliwymi działaniami dotyczącymi ograniczenia agresji i przemocy 
w szkołach7. Działania te służyły rozpowszechnieniu poszczególnych elemen-
tów programu. 

Zakres wykorzystania elementów programu w krakowskich szkołach do-
tyczył różnych obszarów. Jednym z nich były mediacje rówieśnicze stosowa-
ne w sytuacjach rozwiązywania sporów szkolnych. Zastosowanie tej metody 
czy też poszczególnych zawartych w niej technik może posłużyć w sytuacjach 
pojawienia się zachowań agresywnych bezpośrednich – fizycznych, werbal-
nych, ale także mających na celu wykluczenie ze społeczności klasy, szkoły8. 
Poziom wiedzy na temat zjawisk agresji czy przemocy jest często niedosta-
teczny. Dominują potoczne przekonania, nieuwzględniające tego, że agresja 
jest zachowaniem, a przemoc – procesem. Szczególną formą zachowania, 
z którą można się spotkać w szkole, jest dręczenie, czyli systematyczne, dłu-
gotrwałe upokarzanie, wykluczanie ze świadomym wykorzystaniem prze-
wagi9. I tu spotykamy ofiarę, sprawcę i świadka – uczestników społeczno-
ści szkolnej. Przeciwwagą tej sytuacji są działania profilaktyczne. Kolejnym 
krokiem jest wskazanie konsekwencji wynikających z łamania norm i zasad. 
Działania edukacyjne promujące mediacje to nauka doprowadzenia do ugo-
dowego, akceptowalnego dla stron konfliktu rozwiązania przy udziale osoby 
trzeciej – mediatora, który jest neutralny wobec stron10. Mediacja rówieś-
nicza czy szkolna to metoda rozwiązania konfliktu, która w dalszej konse-
kwencji daje możliwość rozwoju empatii i zrealizowania idei sprawiedliwo-
ści naprawczej. Każda ze stron czuje się wysłuchana, ale odpowiedzialność 
spoczywa na obu stronach konfliktu. Mediację kończy spisanie ugody (prze-
prosiny, rekompensata, deklaracja niedoprowadzenia do podobnej sytuacji 
w przyszłości)11. Nabycie takich umiejętności przez członków społeczności 
szkolnej na różnych etapach edukacji daje możliwość ukształtowania właści-
wych postaw obywatelskich oraz rozwiązywania sporów w sposób konstruk-
tywny, poprzez dialog, bez użycia przemocy. Kształtuje ono także postawy 

 7  Sprawozdania z realizacji programu „Bezpieczny Kraków”, www.bip.krakow.pl/?dok_id= 
113193, dostęp: 1.05.2020.

 8  J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, Centrum Meto-
dyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2000, s. 13.

 9  E. Czemierowska-Koruba, Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, aby sku-
tecznie działać, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015, s. 17–28.

 10  J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Innowacja przez prawo, czyli rzecz o mediacji i zaufaniu [w:] 
J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacje w prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2014, s. 7–26.

11  A. Wojcieszczak, Mediacja rówieśnicza jako metoda kształtowania postaw prospołecznych 
i przeciwdziałania agresji wśród dzieci i młodzieży [w:] J. Czapska, P. Mączyński, K. Struziń-
ska (red.), Bezpieczne miasto. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej praktykom, Wydawnictwo 
JAK, s. 221–236.
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prospołeczne oraz umiejętności komunikacyjne, a jego wpływ na atmosferę 
szkoły jest pozytywny.

Wśród analizowanych zasobów w Programie „Bezpieczny Kraków” dla 
szkół w zakresie działań profilaktycznych nakierowanych na budowanie 
i wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów należy zwrócić uwagę na:

−	szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy wraz ze sprzętem 
(fantomy i manekiny do praktycznej nauki resuscytacji oddechowo-krą-
żeniowej, defibrylatory AED oraz apteczki)12;

−	szkolenia dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek edukacyj-
nych (dyrektorzy, nauczyciele, inni pracownicy pedagogiczni, pracowni-
cy służb społecznych), takie jak: „Nowe formy agresji i przemocy wśród 
dzieci i młodzieży i sposoby radzenia sobie z nimi”, szkolenia dla rodzi-
ców, np. „Nowe formy agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży i spo-
soby radzenia sobie z nimi”, szkolenia dla dzieci i młodzieży, np. „Nowe 
formy agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży i sposoby radzenia 
sobie z nimi” – cykl zajęć lekcyjnych;

−	diagnoza zjawiska agresji i przemocy w szkołach różnego typu, przygo-
towanie programów profilaktyczno-wychowawczych dla szkół zgodnie 
z przepisami obowiązującymi od 2017 roku, przygotowanie raportu 
zbiorczego o zjawiskach agresji i przemocy na terenie szkół w mieście;

−	warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół z udziałem sę-
dziów sądów rodzinnych, studentów prawa i policjantów zajmujących 
się sprawami nieletnich;

−	szkolenia w formie interaktywnej dla uczniów szkół różnego typu – „Ra-
dzenie sobie z agresją i przemocą – warsztaty budowania kompetencji 
interpersonalnych”;

−	szkolenia dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek edukacyj-
nych (dyrektorzy, nauczyciele, inni pracownicy pedagogiczni, pracow-
nicy służb i instytucji), takie jak: „Znaczenie infrastruktury materialnej 
szkoły i jej otoczenia dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”;

−	audyt szkół w zakresie infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży poprzez raporty o stanie infrastruktury materialnej  
poszczególnych szkół i ich otoczenia;

−	działania dostosowujące infrastrukturę szkół i ich otoczenia podejmo-
wane na podstawie raportów o stanie infrastruktury materialnej po-
szczególnych szkół i ich otoczenia13.

W większości wymienionych powyżej celów i zadań w gronie odbior-
ców znajduje się grupa dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół. 

12  Sprawozdania z realizacji programu „Bezpieczny Kraków”, dz. cyt.
13  Tamże; J. Przewłocka, Bezpieczeństwo uczniów..., dz. cyt., s. 5–6. Przegląd polskich i zagra-

nicznych badań na temat przemocy w szkole zawiera publikacja: A. Komendant-Brodow-
ska, Agresja i przemoc szkolna…, dz. cyt., s. 47–51.
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Jednocześnie uczniowie, nauczyciele i rodzice, jako przedstawiciele środowi-
ska szkolnego, są również w większości mieszkańcami Krakowa, a więc znowu 
odbiorcami poszczególnych działań w całym Programie „Bezpieczny Kraków”. 
Niektórzy rodzice są pracownikami instytucji realizujących poszczególne 
działania. Uniwersalny charakter programu pozwala na korzystanie z jego 
zasobów w różnych zakresach, dających się opisać jako oddziaływania ma-
jące wpływ na poziom bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i rodziców, czyli 
środowiska szkolnego, a zarazem szerszego zbioru – mieszkańców Krakowa.

W aktualnej sytuacji epidemicznej również działania dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa uczniów krakowskich szkół zostały zweryfikowane. W rezul-
tacie Antoni Fryczek, sekretarz Miasta Krakowa, 17 kwietnia 2020 roku wy-
stosował list, który znajduje się poniżej:

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju oraz wynikającymi z tej 
sytuacji konsekwencjami finansowymi dla Gminy Miejskiej Kraków, kieru-
jąc się potrzebą zagwarantowania prawidłowego realizowania zadań Miasta 
w perspektywie kolejnych miesięcy, została podjęta decyzja o wstrzymaniu 
realizacji prewencyjnego Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta 
Krakowa na lata 2018–2020 pn. „Bezpieczny Kraków”. Dziękuję wszyst-
kim służbom, instytucjom, firmom, placówkom oświatowym oraz osobom 
prywatnym, dotychczas zaangażowanym w prowadzenie działań profilak-
tycznych w ramach Programu. Doświadczenie, innowacyjne podejście, nie-
standardowe pomysły i chęć do działania pozwoliły na wypracowanie uni-
katowych w skali kraju rozwiązań z zakresu miejskich programów poprawy 
bezpieczeństwa. Mając na uwadze cenną formułę Programu oraz niewątpli-
we korzyści płynące z jego dotychczasowej realizacji, pragnę wyrazić nadzie-
ję, że w najbliższej przyszłości Program będzie kontynuowany14. 

4.4.  Działania profilaktyczne realizowane przez jednostki 
organizacyjne gminy miejskiej Kraków

W obszarze funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych działania 
profilaktyczne realizowane są przez cztery instytucje, które przesłały infor-
mację zwrotną. Były to: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

14  Informacja o wstrzymaniu realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na 
lata 2018–2020 pn. „Bezpieczny Kraków”, www.bezpieczny.krakow.pl/informacja-o-zawie-
szeniu-realizacji-programu-poprawy-bezpieczenstwa-dla-miasta-krakowa-na-lata-2018-
-2020-pn-bezpieczny-krakow/, dostęp: 3.05.2020.
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Urzędu Miasta Krakowa, Komenda Miejska Policji w Krakowie, Straż Miej-
ska Miasta Krakowa i Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 
(MCPU). MCPU w początkach 2020 roku realizowało 21 programów profilak-
tycznych dostosowanych do potrzeb odbiorców: 5 programów dla uczniów 
szkół podstawowych w wieku od 10 do 12 lat, 9 programów dla uczniów 
w wieku od 13 do 19 lat, 1 program dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat, 
3 programy dla rodziców, 3 programy dla nauczycieli. Są to: „Bezpieczny każ-
dy krok”, „Ciekawi świata”, „Akademia optymizmu”, „Być asertywnym – czyli 
jakim”, „Jak uczyć się skutecznie”, „Opanuj stres”, „Pasje i zainteresowania”, 
„Trening twórczości”, „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych – 
klasy 4–6”, „Program profilaktyki uzależnień behawioralnych – klasy 7–8”, 
„Mądrze w dorosłość”, „Fakty i mity”, „Efekt motyla”, „Jak radzić sobie ze 
stresem?”, „Trening asertywności”, „Mądry nastolatek”, „Powiem Ci”, „Pro-
gram profilaktyki uzależnień behawioralnych”, „Bezpieczny dialog”, „Wspól-
na sprawa”. Ponadto MCPU organizuje cykliczne specjalistyczne konferencje 
naukowe i szkoleniowe na temat profilaktyki uzależnień i zaburzeń współwy-
stępujących. Konferencje przeznaczone są dla grup zawodowych: pedagogów 
szkolnych, psychologów, lekarzy, specjalistów psychoterapii uzależnień, psy-
choterapeutów, kuratorów sądowych.

Rysunek 1.  Działania profilaktyczne realizowane przez Miejskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Źródło: oprac. www.DINKSY.com.pl.

W zakresie realizacji szkoleń profilaktycznych, organizacji konferencji 
naukowo-szkoleniowych, kampanii profilaktycznych jednostka współpracu-
je z: Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kliniką 
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Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Wo-
jewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Kra-
kowie, Wydziałem Sportu UMK. Jej działania profilaktyczne są uzupełniane 
przez działania interwencyjne w zakresie problemu uzależnień i przemocy 
domowej. 

MCPU, podobnie jak pozostałe trzy podmioty Gminy Miejskiej Kraków, 
realizuje programy autorskie, sytuowane na poziomie profilaktyki uniwersal-
nej i selektywnej. Odbiorcy programów to dzieci i młodzież, nauczyciele oraz 
rodzice. MCPU w Krakowie prowadzi ewaluację formatywną wszystkich rea-
lizowanych programów. 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kra-
kowa realizuje cztery programy profilaktyczne: 

−	program w zakresie mappingu, zlecony Fundacji „Falochron”, który po-
lega na mierzeniu poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły;

−	program „Nowe formy agresji XXI wieku”, mający na celu ograniczenie 
zjawiska agresji i przemocy w szkołach, zlecony firmie Era Edukacji;

−	program „Szkoła Młodych Mediatorów”, którego celem jest podniesie-
nie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawi-
skami agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, program na zlecenie 
UMK realizuje Stowarzyszenie „Rodzina Plus”;

−	program „Seminaria dla dyrektorów i pedagogów placówek oświato-
wych i służb społecznych” zlecony firmie Lektikon. 

Natomiast za realizację trzech wymienionych wyżej programów (oprócz 
programu zleconego firmie Lektikon) odpowiada lider Programu „Bezpieczna 
szkoła” – Małgorzata Niewodowska.

Komenda Miejska Policji w Krakowie realizuje następujące działania 
profilaktyczne: Program ograniczenia zjawiska przemocy i agresji w szko-
łach „Bezpieczny Kraków” (opisany w podrozdziale 4.3.), Rządowy program 
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 
na lata 2018–2020, działania na rzecz podnoszenia świadomości nieletnich 
dotyczącej odpowiedzialności prawnej (uczniowie powyżej 13. roku życia), 
zagrożeń w sieci – profilaktyka, reagowania – program „Owce w sieci”, rea-
lizowany w wielu szkołach i przedszkolach krakowskich, „Kibice i doping”. 
Ponadto Straż Miejska Miasta Krakowa realizuje własny program profilak-
tyczny.

Główne cele programów profilaktycznych realizowanych przez instytucje 
gminy miejskiej Kraków w zakresie bezpieczeństwa nakierowane są na: 

−	diagnozę poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły poprzez 
włączenie ich w proces budowania bezpieczeństwa w szkole i kształto-
wanie kompetencji społecznych będących czynnikami chroniącymi w za-
kresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży;
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−	ograniczenie zjawiska agresji i przemocy oraz innych zachowań ryzykow-
nych w szkołach (picie alkoholu, palenie papierosów, używanie innych 
substancji psychoaktywnych, zachowania autoagresywne), niwelowanie 
czynników ryzyka;

−	podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania zjawiskom agre-
sji i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz radzenia sobie z nimi;

−	podnoszenie świadomości prawnej uczniów i nauczycieli – edukacja 
prawna (przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom wiedzy sprzyja-
jącej podejmowaniu przez nich racjonalnych i słusznych wyborów w sy-
tuacjach, w których powzięli informację o popełnionym przestępstwie);

−	propagowanie pozytywnych postaw obywatelskich.
Metody i formy działań profilaktycznych, jak określono wyżej w ujęciu 

globalnym, w zdecydowanej większości mają charakter interaktywny, aktywi-
zujący, oparty na formach warsztatowych, treningowych, rzadko stosowane 
są metody podające. Jeśli chodzi o częstotliwość realizacji spotkań, jest to do 
kilku (2–3) spotkań w ciągu kilku miesięcy lub, co najczęstsze, spotkania są 
cykliczne, rozłożone systematycznie w roku szkolnym.

4.5.  Działania profilaktyczne realizowane przez jednostki 
organizacyjne województwa małopolskiego

W obszarze funkcjonowania wojewódzkich jednostek organizacyjnych dzia-
łania profilaktyczne realizowane są przez: Małopolskie Kuratorium Oświaty, 
Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Wojewódzką i Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie oraz przez jednostki naukowo-ba-
dawcze: Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ. 

Działania tych instytucji prowadzone są w ramach profilaktyki uniwer-
salnej, skierowanej do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 
nauczycieli, rodziców lub dorosłych mieszkańców Krakowa. Są to najczęściej 
tematyczne programy autorskie lub – jak w przypadku małopolskiego Kura-
torium Oświaty – działania o charakterze strategicznym. 

I tak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna realizuje następujące 
programy: „Czyste powietrze wokół nas”, „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy 
mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”, „Ars – czyli 
jak dbać o miłość”, „Wybierz życie – pierwszy krok” „Znamię – znam je”, „Kra-
jowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS”. Zdecydowa-
nie wszystkie te działania nakierowane są na promocję zdrowia. Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie prowadzi działania ewalua-
cyjne poprzez zbiorcze sprawozdanie roczne.



Część II. Dobre praktyki w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa uczniów140

Małopolskie Kuratorium Oświaty realizuje działania profilaktyczne 
w ramach porozumienia Koalicja dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, przy 
czym jednostka ta nie wzięła udziału w prowadzonych badaniach, co nie po-
zwoliło na zgromadzenie materiału badawczego o tych przedsięwzięciach. 

Zasadniczo cele działań profilaktycznych realizowanych przez te instytu-
cje są bardzo zróżnicowane i obejmują one:

−	zapewnienie bezpieczeństwa uczniom czy poprawę stanu bezpieczeń-
stwa oraz poczucia bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych 
w trzech obszarach: organizacyjnym, infrastrukturalnym i technicznym; 

−	efektywne i bezpieczne korzystanie z sieci;
−	edukację zdrowotną poprzez upowszechnienie wśród młodzieży szkół po-

nadpodstawowych wiedzy na temat chorób zakaźnych (wirusowego zapa-
lenia wątroby typu B i C) oraz chorób onkologicznych i palenia tytoniu;

−	ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych 
i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psy-
choaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie;

−	podnoszenie poziomu świadomości prawnej uczniów i promowanie 
postaw prospołecznych poprzez naukę współodpowiedzialności za bez-
pieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne oraz poprzez budowanie lo-
kalnych środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy stanu bezpie-
czeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa. 

Cele te w zdecydowanej większości nakierowane są na edukację zdrowotną 
i promocję zdrowia fizycznego i psychicznego oraz podnoszenie jakości życia 
wszystkich podmiotów edukacji szkolnej.

Metody i formy działań profilaktycznych realizowanych przez te insty-
tucje w zdecydowanej większości mają postać interaktywną, a częstotliwość 
spotkań wynosi od kilku godzin dydaktycznych (np. seminaria czy szkolenia) 
do cykli obejmujących cały rok szkolny.

4.6.  Działania profilaktyczne realizowane przez miejskie 
ośrodki i centra kultury oraz bursy szkolne, 
ośrodek sportowy i placówkę socjoterapeutyczną 
w Krakowie

Domy i centra kultury zakwalifikowane zostały do kategorii miejskich insty-
tucji oświatowych. W ramach swoich zadań realizują działania skierowane do 
wszystkich mieszkańców Krakowa. Największą grupę odbiorców stanowią 
dzieci i młodzież szkolna. Spośród 11 młodzieżowych domów kultury osiem 
tego typu instytucji przesłało informacje zwrotne. Jak wynika z analizy 
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przesłanych treści, wszystkie wymienione instytucje realizują działania pro-
filaktyczne na poziomie uniwersalnym. Odbiorcami tych działań w każdym 
przypadku są uczniowie z Krakowa. Poszczególne programy realizowane 
w placówkach to programy autorskie oraz programy zewnętrzne, zawierają-
ce głównie elementy kształtowania kompetencji społecznych. Przedstawione 
programy realizują następujące cele profilaktyczne:

−	diagnoza poziomu zachowań agresywnych i działania ograniczające to 
zjawisko;

−	kształtowanie umiejętności komunikacyjnych – „Bezpieczeństwo w sieci”;
−	dbałość o bezpieczeństwo podczas zajęć w poszczególnych placów-

kach i pracowniach poprzez wdrażanie regulaminów dotyczących 
bezpieczeństwa w placówkach;

−	wykorzystanie poszczególnych modułów z programu „Bezpieczny Kra-
ków”, np. mapping czy audyt infrastruktury szkolnej w zakresie bezpie-
czeństwa. 

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ulicy Reymonta 18 w Kra-
kowie realizuje działania profilaktyczne poprzez diagnozę kompetencji uczniów 
w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych oraz ko-
ordynację działań pracowni i inicjatyw MDK w zakresie bezpieczeństwa pla-
cówki. Podstawowymi narzędziami są tu: Plan nadzoru pedagogicznego MDK 
oraz regulaminy poszczególnych pracowni. Natomiast Młodzieżowy Dom 
Kultury przy ulicy Lotniczej 1 realizuje autorski Program wychowawczo-pro-
filaktyczny. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży prowadzi działania 
profilaktyczne w ramach Programu „Bezpieczny Kraków”. Młodzieżowy Dom 
Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5 realizuje program miejski 
„Tydzień dobrego słowa”, którego celem jest zapobieganie agresji werbalnej, 
kształtowanie właściwych postaw społecznych i integracja uczniów oraz roz-
wijanie aktywności twórczej. Młodzieżowy Dom Kultury im A. Bursy w Kra-
kowie prowadzi program profilaktyczny skierowany na zagadnienia kształto-
wania kompetencji komunikacyjnych i zapobiegania agresji werbalnej ujęte 
w programie wychowawczo-profilaktycznym MDK i kodeksie zachowania, 
którego tekst eksponowany jest w widocznym miejscu w pracowniach i holu. 
Młodzieżowy Dom Kultury na os. Kalinowym w Krakowie przeprowadza 
spotkania profilaktyczne „W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, op-
arte na materiałach autorskich funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji oraz 
nauczycieli MDK, nakierowane na zapobieganie postawom przemocy wer-
balnej wśród dzieci i młodzieży. Natomiast Centrum Młodzieży im. Henryka 
Jordana realizuje program profilaktyki uzależnień. 

Trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które wzięły udział w bada-
niach (przy czym jedna nie wskazała prowadzonych oddziaływań), to:

−	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Nie-
powodzeniami Edukacyjnymi, która w ramach działań profilaktycznych 
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prowadzi: zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, zaję-
cia korekcyjno-kompensacyjne oraz terapeutyczno-logopedyczne i psy-
choterapię, a wśród nich: „Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami 
(z wykorzystaniem narzędzia Insight Discovery)”, „Trudny rozmówca – 
niełatwa komunikacja. Relacje i emocje”, „Twórcze metody integracji kla-
sy”, „W poszukiwaniu partnerstwa szkoły i rodziców. Modele informa-
cji zwrotnej”, „Ład i harmonia w klasie – co wspiera dyscyplinę”, „Rola 
i zadania nauczycieli, zakres odpowiedzialności”, „Komunikacja w wielo-
kulturowym środowisku edukacyjnym, ale też standardy komunikacji”, 
„Warsztaty – komunikacja bez przemocy” i „Komunikacja doceniająca 
potencjał rozmówcy”.

−	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Krakowie prowadzi gru-
powe zajęcia w klasach z udziałem wychowawców oraz trening umie-
jętności społecznych i emocjonalnych, adresowane do dzieci z trudnoś-
ciami emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową w młodszym 
i starszym wieku szkoły podstawowej. Ponadto poradnia wykonuje 
systemową diagnozę klas (diagnoza klasy widziana oczami dziecka, ro-
dziców i nauczycieli).

W kategorii instytucji miejskich, które przesłały informacje o realizowa-
nych działaniach, w kategorii „inne” znalazły się także:

−	Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, który realizuje Program oddziały-
wań wychowawczych na poziomie profilaktyki uniwersalnej skierowany 
do uczniów oraz Program „Sport przeciw agresji u dzieci i młodzieży”. 
Celem głównym tych oddziaływań jest wykorzystanie aktywności spor-
towej uczniów do kształtowania prawidłowych przekonań na temat 
bezpieczeństwa i unikania zachowań agresywnych. W ramach celów 
szczegółowych przypisanych tym dwóm programom profilaktycznym 
znalazły się: przekazywanie zasad zdrowego stylu życia, wpajanie na-
wyku aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie idei fair play, 
kształtowanie postaw poszanowania prawa, podniesienie poziomu 
sprawności fizycznej i stanu zdrowia dzieci.

−	Dwie bursy szkolnictwa ponadpodstawowego, gdzie realizowane są pro-
gramy mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz ogra-
niczenie zachowań agresywnych wśród wychowanków. Są to programy 
autorskie opracowane w placówkach, realizowane na bieżąco przez cały 
rok szkolny. Cele szczegółowe opisane w tych programach obejmują: 
przeciwdziałanie demoralizacji, profilaktykę dotyczącą spożycia alkoho-
lu oraz zażywania środków psychoaktywnych i innych używek.

−	Zespół Placówek Socjoterapeutycznych w Krakowie w ramach oddziały-
wań w zakresie bezpieczeństwa realizuje działania oparte na metodach 
socjoterapii, terapii grupowej, treningu zastępowania agresji. Stosu-
je ponadto punktowy system wychowawczy w szkole i internacie oraz 
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terapię indywidualną uczniów. Ze względu na częściej występujące u wy-
chowanków zachowania ryzykowne działania prowadzone są na po-
ziomie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Programy 
mają na celu: rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych, 
obniżanie reakcji negatywnych i pracę na potencjale wychowanków, ob-
niżenie poziomu agresji, ponoszenie odpowiedzialności za swoje zacho-
wanie, dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb wychowanka.

Odpowiedzi uzyskane podczas badania od instytucji krakowskich po upo-
rządkowaniu pozwalają wnioskować o szerokim katalogu zajęć profilaktycz-
nych, przy czym wychowankowie placówek to specyficzni uczniowie, stąd 
też działania profilaktyczne prowadzone w nich mają na celu zapobieganie 
pogłębianiu się dysfunkcji i niepowodzeniom szkolnym oraz optymalizację 
funkcjonowania ucznia w społeczności szkolnej. W zakresie celów szczegó-
łowych placówka socjoterapeutyczna realizuje: trening komunikacji, rozwija- 
nie postaw i rozumienia społecznego, rozwijanie samoświadomości, rozwijanie 
umiejętności społecznych, poczucia sprawczości i ponoszenia konsekwencji  
za swoje działania oraz poczucia własnej wartości.

Spośród 15 instytucji (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzie-
żowe domy kultury, w tym Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Krakowiak”, bursy szkolne, szkolne ośrodki sportowe, placówka socjotera-
peutyczna), które nadesłały odpowiedzi, siedem nie podało żadnych infor-
macji dotyczących sposobów ewaluacji prowadzonych oddziaływań. Żadna 
z instytucji nie wskazała rodzaju ewaluacji, a wskazane dane są mocno ogra-
niczone. Instytucje, które podały informacje, wskazywały na: wywiad, ankie-
tę oraz analizę dokumentacji jako źródła danych. Niestety informacje są tak 
lakoniczne, że trudno jest wnioskować o dominującym trendzie lub popraw-
ności prowadzanej ewaluacji.

4.7.  Działania profilaktyczne realizowane przez szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe w Krakowie

Informację zwrotną na zapytanie wysłane do krakowskich szkół podsta-
wowych przesłało 79 placówek (w tym 67 samodzielnych, 5 wchodzących 
w skład zespołów szkolno-przedszkolnych, 3 zespoły szkół ogólnokształcą-
cych, 2 szkoły muzyczne oraz 2 zespoły szkół specjalnych). Tak jak w przy-
padku szkół ponadpodstawowych lub przedszkoli liczba placówek nie jest 
tożsama z liczbą przesłanych informacji, ponieważ niektóre placówki funk-
cjonują w ramach zespołów. W szkołach podstawowych działania w zakre-
sie podnoszenia poczucia bezpieczeństwa są liczne i obejmują szereg metod 
i form, co globalnie podnosi poziom skuteczności oddziaływań. Realizowane 
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są programy autorskie w ramach programu wychowawczo-profilaktyczne-
go, a także programy zewnętrzne (z bazy programów rekomendowanych, 
np. „Unplugged” – nakierowany ściśle na ograniczania używania środków 
psychoaktywnych, „Cyfrowobezpieczni”, „Ratujemy i uczymy ratować”, 
„Bezpieczna droga do szkoły”) o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz 
miejskim (np. programy realizowane przez Miejskie Centrum Profilaktyki 
Uzależnień (MCPU), a wśród nich bardzo często program pt. „Emocjo – chcę 
cię poznać” czy programy realizowane pod kierownictwem poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej, np. „Kot w tarapatach”, adresowany do młodszych 
dzieci). 

W zakresie danych uzyskanych od przedstawicieli szkół ponadpodstawo-
wych można wyodrębnić informacje od 29 instytucji z terenu gminy miejskiej 
Kraków (w tym licea ogólnokształcące samodzielne – 16, zespoły szkół zawo-
dowych – 12 oraz 1 liceum wchodzące w skład zespołu szkół ogólnokształcą-
cych). Są to licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. Część szkół 
w zakresie organizacyjnym funkcjonuje w formie zespołów, dlatego liczba 
szkół nie jest zgodna z liczbą przesłanych wiadomości. W szkołach ponad-
podstawowych działania z obszaru wzmacniania bezpieczeństwa realizowane 
są w formie programów autorskich w zakresie programu wychowawczo-pro-
filaktycznego lub w formie programów zewnętrznych z udziałem nauczycieli 
z danej szkoły lub przez zewnętrznych realizatorów. Działania i programy skie-
rowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców, a najczęściej realizowane są na 
poziomie profilaktyki uniwersalnej, a także selektywnej w kilku przypadkach. 

W odniesieniu do szkół podstawowych i ponadpodstawowych ujmowa- 
nych globalnie po dokonaniu analizy można stwierdzić, że wszystkie te in-
stytucje realizują wymagane prawem działania profilaktyczne w ramach 
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i równocześnie korzystają 
z elementów programów jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa 
(MCPU, Straż Miejska, Program „Bezpieczny Kraków – Bezpieczna szkoła”), 
programów afiliowanych przy Komendzie Wojewódzkiej Policji, programów 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i szerokich zasobów organi-
zacji pozarządowych realizujących swoje działania w gminie Kraków i gmi-
nach ościennych („Falochron”, Fundacja „Praesterno”, Centrum Pozytywnej 
Edukacji). Ponadto pedagodzy szkolni i osoby odpowiedzialne za działania 
profilaktyczne w szkołach, czyli nauczyciele-wychowawcy, korzystają z powo-
dzeniem z ogólnopolskiej bazy programów rekomendowanych, np. Programu 
„Cyfrowobezpieczni”.

Realizatorami programów są nauczyciele lub pedagodzy i psychologowie 
szkolni, a także realizatorzy zewnętrzni z instytucji oraz organizacji pozarzą-
dowych. Programy skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców. Dzia-
łania obejmują poziom profilaktyki uniwersalnej, ale także (w zależności od 
sposobu rekrutacji adresatów programu) poziom profilaktyki selektywnej. 
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Cele główne i szczegółowe poszczególnych programów często przenikają się 
ze sobą tematycznie i są bardzo zbliżone do celów i odpowiadających im dzia-
łań realizowanych przez szkoły ponadpodstawowe w Krakowie.

Po analizie informacji dostarczonych przez szkoły podstawowe i ponad-
podstawowe w zakresie celów działań profilaktycznych można wyróżnić:

1. Cele i odpowiadające im działania nakierowane na budowanie i wzmac-
nianie bezpieczeństwa uczniów w sieci:
−	podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci 

i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli;
−	podawanie skutecznych odpowiedzi na problemy i wyzwania związa-

ne z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w pol-
skich szkołach, np. tematyka hejtingu, cyberbullyingu w ramach pro-
gramu „Bezpieczna szkoła cyfrowa”;

−	kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w sieci i zapobieganie 
agresji słownej;

−	prelekcje w ramach profilaktyki dotyczącej odpowiedzialności karnej 
nieletnich za działania w świecie wirtualnym;

−	promocja dobrych zachowań i kultury wypowiedzi w Internecie;
−	kształtowanie warunków materialnych i technicznych w szkołach 

i wokół nich, służących zapobieganiu agresji i przemocy m.in. poprzez 
przeprowadzanie audytu szkół w zakresie infrastruktury służącej za-
pewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

2. Cele i odpowiadające im działania nakierowane na kształtowanie po-
staw tolerancji i otwartości na innych:
−	uczenie przystosowania się do życia w różnorodnym społeczeństwie, 

uczenie akceptacji i otwartości na Innego;
−	dostarczanie wiedzy z historii, kultury oraz współczesnych proble-

mów mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce.
3. Cele i odpowiadające im działania nakierowane na zapobieganie zacho-

waniom agresywnym i przemocowym:
− podnoszenie świadomości uczniów związanej z przemocą wśród nie-

letnich;
− minimalizacja stresu szkolnego u uczniów, zwiększenie ich poczucia 

bezpieczeństwa, integracja zespołów klasowych;
− uczenie zachowania się w sytuacji traumatycznej czy kryzysowej;
− uczenie zachowania się w sytuacji problemowej w zespole klasowym;
− zwiększenie świadomości na temat konsekwencji stosowania psy-

chicznej przemocy rówieśniczej;
− zapoznanie z definicjami hejtu i bullyingu;
−	wyjaśnienie metody porozumienia bez przemocy, stosowanej w sy-

tuacjach konfliktowych, zaprezentowanie sposobów reagowania na 
treści mowy nienawiści.
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4. Cele i odpowiadające im działania nakierowane na zapobieganie zacho-
waniom ryzykownym i uzależnieniom:
− praca nad rozpoznawaniem własnych emocji i radzeniem sobie z emo-

cjami w okresie adolescencji;
− dostarczenie wiedzy o uzależnieniu od nikotyny, narkotyków i alkoholu, 

oraz konsekwencjach fizjologicznych psychospołecznych uzależnień.
Cele i odpowiadające im działania nakierowane na kształtowanie kom-

petencji komunikacyjnych wśród młodzieży opisane zostały poprzez efekty 
kształcenia i postawy uczniów przejawiające się w tym, że uczeń potrafi: na-
wiązywać relacje, rozwijać u siebie umiejętność słuchania, zadawania pytań, 
pracować w zespole, rozwiązywać konflikty, osiągać rezultat wygrana – wy-
grana, motywować siebie i innych, rozwijać potencjał w sobie i drugiej osobie, 
zaznaczać własne granice, wspierać kolegów i współpracowników, budować 
trafne komunikaty, przekazywać informację zwrotną i przyjmować konstruk-
tywną krytykę, budować swój wiarygodny wizerunek, umiejętnie przedsta-
wiać swój punkt widzenia, przewodzić innym osobom, komunikować się i po-
sługiwać mową ciała.

Wśród działań profilaktycznych pedagodzy akcentowali, jak wspomniano 
wcześniej, metody interaktywne, aktywizujące, takie jak warsztaty dla ucz-
niów, ale także działania adresowane do kadry pedagogicznej i rodziców, czyli 
warsztaty i szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli, innych pracowników peda-
gogicznych szkół, pracowników służb społecznych i rodziców uczniów.

Badani przedstawiciele szkół wskazali też na wykorzystywanie metody 
mediacji rówieśniczej w działaniach profilaktycznych. Pojawiały się też wy-
powiedzi dotyczące wykorzystania godziny wychowawczej na opracowanie 
z uczniami tematów dotyczących rozwoju psychoemocjonalnego, społecz-
nego czy seksualnego w okresie adolescencji, a wśród szczególnie akcento-
wanych znalazły się problemy psychiczne młodzieży (depresja nastolatków, 
samobójstwa, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania).

W jednej z przesłanych informacji pojawiło się wskazanie na program 
Fundacji „Praesterno” pt. „Stawiam na siebie”. Wśród celów, które wyróżnio-
ne zostały w przesłanym przez szkołę dokumencie programu, znajdują się: 

− zwiększenie świadomości uczniów i ich rodziców w obszarze uzależnień 
behawioralnych (rozpowszechnienie i mechanizmy działania);

− zapoznanie uczniów i ich rodziców z koncepcją czynników chroniących 
i czynników ryzyka;

− pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w obszarze funkcjonowa-
nia intra- i interpersonalnego (w tym m.in.: radzenia sobie z emocjami, 
asertywności, rozwiązywania problemów, samooceny);

− pogłębienie wiedzy rodziców na temat mechanizmów funkcjonowania 
nastolatków (jak również specyfiki relacji nastolatków w środowisku ró-
wieśniczym, szkolnym i rodzinnym);



4. Działania profilaktyczne realizowane w Krakowie 147

− pogłębienie wiedzy rodziców odnośnie do czynników chroniących 
i czynników ryzyka w celu wspomagania zharmonizowanego rozwoju 
młodzieży po zakończeniu realizacji programu;

− ustalenie zasad reagowania na problemy wynikające z okresu dojrzewa-
nia (napięcie seksualne i sposoby radzenia sobie z nim).

Spośród 79 szkół podstawowych, które dostarczyły informacje, tylko 46 
zawarło dane dotyczące prowadzonej ewaluacji realizowanych programów. 
Trzy szkoły podały, że celem prowadzonej ewaluacji jest ocena skuteczno-
ści programu, jednak nie zostało wskazane, w jaki sposób jest prowadzony 
pomiar efektywności. Pozostałe szkoły nie wskazały rodzaju prowadzonej 
ewaluacji ani jej celu (celów). Najczęściej podawane informacje dotyczyły spo-
sobów zbierania danych. Wśród wymienianych były: ankieta, wywiad, analiza 
dokumentów, obserwacja, analiza wytworów, grupy fokusowe, test, anali-
za przypadku, zajęcia sprawdzające umiejętności uczniów, audyt. Jedna szko-
ła wskazała, że ewaluacja jest prowadzona w schemacie pretest–posttest, jed-
nak bez bardziej szczegółowych danych. Zebrane informacje nie dają obrazu 
prowadzonej w szkołach ewaluacji programów. Zasadne byłoby przeprowa-
dzenie analizy działań poszczególnych szkół w tym obszarze. 

Dane dotyczące ewaluacji przekazało osiem szkół ponadpodstawowych. 
Żadna ze szkół nie wskazała rodzaju prowadzonej ewaluacji ani jej celu. Jedy-
ne informacje, jakie były przekazane, dotyczyły sposobów zbierania danych. 
Wśród nich zostały wymienione: ankieta, wywiad, obserwacja, techniki socjo-
metryczne. Dane są bardzo ograniczone i nie pozwalają na analizę prowadzo-
nej w szkołach ponadpodstawowych ewaluacji.

4.8.  Działania profilaktyczne realizowane  
przez przedszkola publiczne w Krakowie

Informację zwrotną przekazało 21 przedszkoli samorządowych na terenie 
gminy miejskiej Kraków. Część przedszkoli funkcjonuje jako zespół szkolno-
-przedszkolny, dlatego liczba informacji nie jest równa liczbie wiadomości 
(część zespołów przesłała informacje o kilku placówkach, w tym np. przed-
szkolu i szkole podstawowej). W przedszkolach realizowane są programy 
autorskie w zakresie programu wychowawczo-profilaktycznego lub progra-
my zewnętrzne. Przykładowe programy to m.in.: „W zaczarowanym świecie 
emocji”, Program wychowawczo-profilaktyczny „Żyj wśród ludzi i dla ludzi”, 
„Bezpieczna Szkoła – program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa 
na lata 2018–2020 – Bezpieczny Kraków”, „Agresji – stop” – program własny. 
Ponadto jedno z przedszkoli wskazało na realizację projektu ogólnopolskie-
go „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” i mieszczące się w jego ramach 
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moduły „Misiowy wolontariat”, „Mały Miś i prawa dziecka”, „Bezpieczni 
z małym Misiem”. Programy realizowane są na terenie przedszkoli na pozio-
mie profilaktyki uniwersalnej, skierowane są do dzieci, nauczycieli i rodziców. 

Cele działań wychowawczo-profilaktycznych można uporządkować w kil-
ku obszarach, spośród których największe znaczenie badane instytucje na-
dawały obszarowi rozwoju psychoemocjonalnego przedszkolaka. Ponadto 
przedstawiciele przedszkoli akcentowali kształtowanie umiejętności komu-
nikacyjnych przedszkolaków, co ma sprzyjać zapobieganiu agresji werbalnej 
i fizycznej oraz budowaniu poczucia bezpieczeństwa dziecka w grupie wycho-
wawczej i w relacjach z dorosłymi. I tak cele ogólnorozwojowe skupiały się na: 
wspieraniu rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, rozpoznawaniu 
emocji, postawach, wartościach, stymulowaniu rozwoju osobowości dziecka 
w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym.

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych, które ma 
sprzyjać zapobieganiu agresji i budowaniu poczucia bezpieczeństwa, reali-
zowane jest poprzez uświadamianie dzieciom sytuacji zagrażających bez-
pieczeństwu zdrowia i życia oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdzia-
łania tym niebezpieczeństwom, planowane oddziaływania wychowawcze, 
uwzględniające znaczenie rozwoju i umiejętności społecznych oraz wzmoc-
nienie kondycji psychicznej dziecka, utrwalenie stosowania form grzecznoś-
ciowych i zasad zgodnej zabawy (czyli rozwijanie kompetencji interpersonal-
nych). Badani pedagodzy wskazali też na konkretne, szczegółowe działania 
prowadzone w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych 
wśród przedszkolaków: czytanie dzieciom (elementy bajkoterapii) w celu 
kształtowania umiejętności słownej i bezsłownej komunikacji z rówieśnika-
mi i dorosłymi, wdrażanie do konstruktywnego i świadomego rozwiązywania 
konfliktów, kształtowanie postaw społeczno-moralnych czy rozwijanie umie-
jętności słuchania innych. Badani podkreślali ważność stwarzania warunków 
sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych 
możliwościach fizycznych i intelektualnych, wdrażania dzieci do samodziel-
nego rozwiązywania konfliktów, uczenia sposobów rozładowania frustracji 
w sposób bezpieczny dla dziecka, radzenia sobie z emocjami, rozwijania słow-
nika, wprowadzania nowych słów, doskonalenia poprawności gramatycznej, 
stwarzania sytuacji umożliwiających formułowanie wypowiedzi, rozwijania 
prostych zdań, stwarzania szans na prowadzenie rozmów podczas zabaw zor-
ganizowanych, zabaw z podziałem na role, teatrzyków, prowadzenia ćwiczeń 
oddechowych, artykulacyjnych, fonacyjnych.

W zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa przedszkolaków nauczy-
ciele akcentują konieczność zapoznawania dzieci z podstawami bezpiecznych 
zachowań, uwrażliwienia dzieci na potrzebę ochrony życia oraz zdrowia włas-
nego i kolegów, wdrażania strategii rozwiązywania problemów do repertuaru 
oddziaływań wychowawczych w przedszkolu.
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Badani podkreślają konieczność realizacji podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego, dzięki czemu dziecko, przygotowane do podjęcia nau-
ki w szkole, w sytuacjach trudnych wdraża swoje strategie, a wspierane przez 
dorosłych respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, wyraża sza-
cunek wobec nich. Ponadto badani akcentowali potrzebę realizacji kierunków 
polityki Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli działania w obszarze profi-
laktyki uzależnień czy wychowania do wartości przez kształtowanie postaw 
obywatelskich. Wszystkie zbiory informacji o działaniach profilaktycznych 
w przedszkolach krakowskich obejmowały zawsze rodziców, jako znaczący 
podmiot edukacji, stąd częste wskazania dotyczące konieczności budowania 
relacji rodzice–dzieci, ale także współpracy przedszkola z rodzicami w zakre-
sie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 

Metodą działań profilaktycznych w przedszkolu jest przede wszystkim 
zabawa, a treści profilaktyczne wplatane są w tematykę zabawy lub realizo-
wane podczas prowadzonych codziennie zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
i edukacyjnych. Rzadko badani wskazywali na działania jednorazowe lub re-
alizowane raz w miesiącu podczas roku szkolnego. Realizatorami są zawsze 
wychowawczynie w przedszkolu, rzadko osoba z zewnątrz.

Przesłane informacje z przedszkoli w zakresie prowadzonej ewaluacji są 
bardzo lakoniczne. Jedynie ośmioro przedstawicieli przedszkoli podało ja-
kiekolwiek informacje w zakresie ewaluacji. Dotyczyły one sposobu zbierania 
danych. Wśród nich występowały ankieta, która była kierowana do rodziców 
lub nauczycieli, oraz obserwacja. Przesłane informacje wskazują, że przed-
szkola prowadzą także weryfikację realizowanych programów w trakcie co-
dziennych zabaw prowadzonych podczas zajęć edukacyjnych, swobodnych 
wypowiedzi dzieci na temat zajęć, aktywności dzieci na zajęciach, analizy wy-
tworów prac dzieci, zadań domowych. W jednym z przedszkoli prowadzona 
jest także dokumentacja zdjęciowa. W jednej z placówek odbywa się też ewa-
luacja zewnętrzna dokonywana przez pracowników uczelni wyższej. Niestety 
żadna z placówek nie wskazała, jakiego rodzaju ewaluacja jest realizowana ani 
też jakie są jej cele.
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5.  Zasoby środowiskowe w świetle  
analizy ankiet ewaluacyjnych

K. Czaczuń

Zgodnie z przyjętymi w niniejszej publikacji modelem diagnozy pozytywnej 
i podstawami teoretycznymi profilaktyki społecznej akcentującymi założe-
nia psychologii pozytywnej i modelu dobrego życia (opisanymi w podroz-
dziale 1.2 części pierwszej niniejszej publikacji) konieczne stało się badanie 
potrzeb i oczekiwań krakowskiego środowiska szkolnego. W wyniku inicja-
tywy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Krakowskiego 
Ośrodka Terapii oraz przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Krakowa 16 stycznia 2020 roku została zorganizo-
wana konferencja naukowo-szkoleniowa, która zgromadziła przedstawicieli 
krakowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (nauczycieli, rodzi-
ców oraz uczniów reprezentujących Krakowską Akademię Samorządności), 
administracji samorządowej i organizacji pozarządowych realizujących edu-
kacyjne, wychowawcze i profilaktyczne cele statutowe.

Potrzeby i oczekiwania uczestników konferencji inaugurującej prace nad 
projektem poprawy bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży w kra-
kowskich szkołach zbadane zostały za pomocą ankiety ewaluacyjnej. Została 
ona przygotowana w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Uczestni-
cy otrzymali ją po zakończeniu konferencji. Ankieta wypełniana była anoni-
mowo, jako link udostępniony mailowo przez narzędzie Formularze Google. 
Autorki niniejszej publikacji nie miały wpływu ani na zawartość merytorycz-
ną, ani na kształt formalny narzędzia badawczego. Fakt ten pozwala zatem 
traktować niniejsze narzędzie i zebrane za jego pomocą informacje – opinie 
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badanych – bardziej jako dokumenty zastane w badaniach prowadzonych na 
potrzeby niniejszej publikacji1.

Ankieta zawierała 19 pytań. Pozwalała ona uczestnikom ocenić jakość 
organizacyjną konferencji (15 pytań zamkniętych), jak również wypowie-
dzieć się na temat potrzeb i oczekiwań związanych z rozpoczętym projektem 
w czterech pytaniach otwartych (wzór ankiety znajduje się w załączniku 2).

W tych pytaniach uczestnicy wypowiadali się, mając możliwość określenia:
−	zakresu tematycznego przyszłych konferencji (pytanie 7: Jakie tematy 

powinny zostać uwzględnione przy organizacji podobnych konferencji 
w przyszłości?);

−	tego, jakie działania powinny zostać podejmowane przez organy pro-
wadzące w związku z problemem bezpieczeństwa psychicznego dzieci 
i młodzieży (pytanie 9: Jakie działania powinny być podejmowane?).

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość podzielenia się opinią na 
temat obecnej konferencji i podejmowanej podczas niej tematyki (pytanie 19: 
Czy chciałby/-aby Pan/Pani podzielić się ogólną opinią na temat całego przed-
sięwzięcia?). Ponadto uczestnicy mieli również możliwość wypowiedzenia się 
na temat trudności związanych z uczestnictwem w konferencji (pytanie 18: 
Czy napotkał/-a Pan/-i jakiś problem związany z konferencją? Jeśli tak, to 
jaki?).

Odpowiedzi zwrotnej udzieliły 53 osoby spośród 181 odbiorców wiado-
mości e-mail z wysłanym linkiem do Formularza Google, w pytaniach otwar-
tych informacje zwrotne w zależności od pytania udzieliło od 51% do 68% an-
kietowanych. Najwięcej odpowiedzi udzielono na pytanie 9 – 68%, następnie 
na pytanie 7 – 60%, na pytanie 18 – 58,5%, a najmniej na pytanie 19 – 51%. 
Możliwość wypełnienia ankiety mieli wszyscy uczestnicy: nauczyciele, rodzi-
ce oraz uczniowie reprezentujący Młodzieżowy Samorząd Krakowski.

Uczestnicy konferencji informację o planowanym wydarzeniu w większo-
ści pozyskali ze strony internetowej Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa. 
Jako swoje źródło informacji podało ją aż 47,2% badanych. Portal Edukacyj-
ny to strona przekazująca najważniejsze informacje od władz miasta Krako-
wa oraz jednostek miejskich do szerokiego grona odbiorców. Udział w kon-
ferencji zgłosili przedstawiciele krakowskiego systemu edukacji, ale również 
osoby zatrudnione poza gminą miejską Kraków, co pokazuje szeroki zasięg 
tego narzędzia informacyjnego. Kolejne źródła informacji o konferencji to: 
informacje przesłane drogą mailową (35,8%), informacja od znajomego 
(11,3%) oraz Facebook (7,5% ankietowanych). Konferencja była promowana 
na portalu społecznościowym, zarówno na fanpage’ach jednostek miejskich, 

1  Dokumenty zastane lub intencjonalnie tworzone na potrzeby badania (systematyczne) 
zgodnie z klasyfikacją z publikacji: M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficy-
na Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000, s. 216.
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jak i jako „wydarzenie”. Zaskakujący jest fakt, że tylko 1,9% udzielających 
odpowiedzi dowiedziało się o konferencji od dyrekcji (szkoły lub przedszko-
la) lub z maila przesłanego na adres szkoły. Z informacji posiadanych przez 
organizatorów konferencji wynika bowiem, że wszystkie placówki eduka-
cyjne otrzymały informację o konferencji drogą mailową na adres placówki. 
Zebrane informacje pozwalają skutecznie zaplanować dalsze działania przy 
wykorzystaniu najpopularniejszych kanałów komunikacyjnych z odbiorcami 
prezentowanej oferty.

5.1.  Potrzeby i oczekiwania kadry pedagogiczno- 
-psychologicznej krakowskich szkół i placówek 
oświatowych

W perspektywie holistycznej analizy potrzeb i oczekiwań wyłania się obszar 
zasobów środowiskowych Krakowa. Jako zasoby traktować będziemy szeroki 
obszar dobrych praktyk, którymi były prezentacje realizowanych w Krako-
wie programów, przedstawionych w czasie konferencji (rozdział 6 niniejszej 
publikacji), a także umiejętności identyfikowana swoich potrzeb, umiejęt-
ność nazywania problemów i oczekiwań, wyrażone w wypowiedziach w an-
kietach uczestników konferencji organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa 
16 stycznia 2020 roku. Tak pojmowane zasoby będą czynnikiem motywu-
jącym do wprowadzania zmiany w rozumieniu zgodnym z teorią oczekiwań 
Victora H. Vrooma2. Spośród otrzymanych odpowiedzi do obszaru potrzeb 
odniesione zostały te, które wskazywały zakres trudności subiektywnych 
definiowanych przez uczestników procesu edukacyjnego i wychowawcze-
go w zwiększeniu jego efektywności, poprawie poczucia bezpieczeństwa 
psychicznego, a równocześnie objawiającego się zmniejszeniem trudności 
związanych z obszarem zagrożenia dysfunkcyjnością, demoralizacją, agre-
sją. Potrzeby uczestników konferencji zostały opisane przez nich samych 
jako strefy niewystarczająco znane i rozumiane (np. obszar wiedzy na temat 
zaburzeń nastroju pojawiających się w okresie dorastania), związane często 

2  V.H. Vroom zajmował się badaniem motywacji pracowników, zakładając, że wskazane przez 
uczestników badań oczekiwania mają wpływ na motywację jednostki do projektowania 
autozmiany i zależą od siły pragnienia oraz prawdopodobieństwa zaspokojenia tego prag-
nienia. Motywację V. Vroom pojmował jako siłę zdolną skłonić jednostkę do wykonywania 
określonych czynności. por. W. Golnau, Teoretyczne podstawy i zasady kształtowania wyna-
grodzeń za pracę według wyników (część 1), „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management 
and Finance” 2018, vol. 16, no. 1–2, s. 80.
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z deficytami kompetencyjnymi czy ograniczeniami finansowymi w jednost-
kach, niezależnymi od badanych.

Oczekiwania zostały zdefiniowane jako wyobrażenia uczestników proce-
su edukacyjnego dotyczące oddziaływań mogących wpłynąć na polepszenie 
się obecnej kondycji psychicznej dzieci, zmniejszenie natężenia agresji w ich 
zachowaniu oraz wzrost kompetencji kadry i opiekunów związanych z radze-
niem sobie z tymi zagrożeniami.

Niewątpliwym zasobem całego środowiska pedagogicznego zgromadzo-
nego na konferencji naukowo-szkoleniowej 16 stycznia 2020 roku w Urzę-
dzie Miasta Krakowa jest umiejętność identyfikacji obszarów deficytowych 
w oświacie. Zdolność do rozpoznawania swoich potrzeb oraz umiejętność na-
zywania problemów i oczekiwań wskazują na duży stopień samoświadomości 
i refleksyjności.

Wśród odpowiedzi na pytania otwarte przeważają te wskazujące na potrze-
bę podnoszenia kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) pedagogicz-
nych3. Grono widzi deficyty w różnych obszarach związanych z kompetencja-
mi zawodowymi i wskazuje na potrzebę zmiany w tym zakresie: „Szkolenia, 
szkolenia, jeszcze raz szkolenia dla nauczycieli. Konieczna zmiana mentalno-
ści nauczycieli”; „Odpowiedni nabór do kadry nauczycielskiej; Duży nacisk na 
edukację nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych; spotkania – 
superwizje dla wychowawców”; „Kształtowanie umiejętności interpersonal-
nych i intrapersonalnych nie tylko dzieci, ale też nauczycieli” (z wypowiedzi 
zawartych w ankietach). Nasuwać się może pytanie o to, dlaczego w sytuacji 
dużej dostępności do szkoleń kadry w ramach wspomagania szkół i placó-
wek oferowanych przez krakowskie poradnie (realizowanych w miejscu pracy 
nauczyciela) i szerokiej, często bezpłatnej oferty Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli oraz innych instytucji nauczyciele wciąż określają ten obszar jako 
deficytowy. Należy się zastanowić, czy szkolenia, często nakierowane na zdo-
bycie wiedzy teoretycznej, adresowane do całych rad pedagogicznych, speł-
niają swoje zadania. Czy przeciążenia związane z dużą liczbą godzin pracy, 
zebraniami, a następnie obowiązkowymi radami szkoleniowymi organizo-
wanymi przez dyrektorów nie są przeszkodą w doskonaleniu zawodowym? 
Być może też szkolenia specjalistyczne adresowane do nauczycieli, którzy le-
gitymują się różnym stopniem wiedzy i autorefleksji nad wypełnianiem roli 
zawodowej, nie mają szansy na spełnienie swojej funkcji z uwagi na bardzo 
zróżnicowany stopień zaangażowania i kompetencji odbiorców. 

3  Kompetencje zawodowe rozumiane są tu jako predyspozycje człowieka w zakresie posiada-
nej wiedzy, umiejętności i postaw, zapewniające wystarczającą efektywność w realizowaniu 
zadań zawodowych, por. G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wy-
dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 17.
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Kolejną wskazywaną w ankietach potrzebą badanych jest obszar pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Jako elementy wymagające wzmocnienia 
wskazywane są: „standardy opieki pomocy obowiązujące we wszystkich 
szkołach, zwiększenie etatyzacji specjalistów w szkołach”; „dostępność psy-
chologa w szkole, zwiększenie etatów dla nauczycieli specjalistów”; zakres 
kompetencji związany z wiedzą: „możliwości pedagogów szkolnych w pracy 
z dziećmi z problemami agresji, autoagresji”; „nastoletnia depresja, proble-
my psychiczne wśród młodzieży – jak sobie z nimi radzić w szkole. Jak po-
móc dzieciom, by czuły się bezpiecznie”, ale również „pomoc psychologiczna, 
wsparcie działań nauczycieli, superwizja”, „działania na rzecz bezpieczeństwa 
psychicznego nauczycieli; właściwa edukacja nauczycieli – wychowawców” 
(z wypowiedzi zawartych w ankietach). Odpowiedzi respondentów wskazują 
na duże potrzeby związane z tym zakresem działalności szkoły. Specjalista 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w osobie pedagoga lub psychologa 
zdaje się podmiotem niewystarczającym na potrzeby nauczycieli przedmio-
tu. Podejmując refleksję nad powodami takiego stanu, należy zapytać o to, 
czy kadra specjalistów zatrudniona w szkołach to osoby o wysokich kompe-
tencjach związanych z wiedzą specjalistyczną oraz interpersonalnych. Fakt 
ukończenia studiów z zakresu psychologii czy pedagogiki nie daje ani wy-
starczającej wiedzy, ani kompetencji osobowościowych do pełnienia funkcji 
mentora i pomocnika dla nauczyciela przedmiotu w zakresie wsparcia psy-
chologiczno-pedagogicznego. Specjaliści pracujący z ludźmi to osoby podle-
gające nieustannym szkoleniom podnoszącym kompetencje oraz superwizji. 
Czy we wszystkich szkołach pracują specjaliści, którzy posiadają umiejętności 
wystarczające do pełnienia swojej funkcji? Jak należałoby ją zdefiniować? Na 
jakie wsparcie specjalistów, na jaką wiedzę takich osób, które powinny sta-
nowić pierwszy etap realizacji wsparcia specjalistycznego, nauczyciele mogą 
liczyć? Wydaje się, że specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej po-
winien być liderem w tym obszarze w swojej szkole. Jego podstawowym zada-
niem jest stworzenie zespołu, który pracuje dla dobra dziecka i jego rodziny. 
Specjalista wspiera nauczyciela udzielającego bezpośredniej pomocy dziecku 
w czasie lekcji. Dysponuje wiedzą i zdolnością do rozumienia emocji w stop-
niu wystarczającym do wyposażenia nauczyciela w podstawowe umiejętności 
interwencji oraz w wiedzę dotyczącą etapów rozwojowych podopiecznych. 
Pozwala zdystansować się do trudnych zachowań dzieci, zrozumieć mechani-
zmy kierujące trudnym rodzicem czy zbudować sojusz nauczycieli dla wspar-
cia i pomocy potrzebującemu uczniowi. Co można zrobić, kiedy specjalistą 
jest osoba o niskich kompetencjach osobowościowych, sama wymagająca czę-
sto wsparcia, nieposiadająca cech i umiejętności liderskich? Zadaniem dyrek-
tora jest podjęcie starań, aby na to stanowisko zatrudniona została osoba nie 
tylko posiadająca wymagane kwalifikacje formalne, ale będąca rzeczywistym 
wsparciem dla kadry nauczycielskiej. Dobry pedagog czy psycholog to prawa 
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ręka dyrektora. Osoba potrafiąca zamienić kryzys w działanie, rozładowują-
ca napięcia pomiędzy nauczycielami a uczniami i rodzicami, osoba określana 
jako lider, mediator, osoba twórcza i silna. To również ktoś ciągle podnoszący 
swoje kompetencje, z których korzysta cała placówka. 

Kolejne wskazania w obszarze potrzeb badanych zawarte zostały w pyta-
niach o tematy, które powinny zostać uwzględnione przy organizacji podob-
nych konferencji w przyszłości (pytanie 7).

Badani wskazali na potrzebę dzielenia się wiedzą w zakresie dobrych 
praktyk i sprawdzonych metod pracy. Innymi słowy, nauczyciele poszuku-
ją sprawdzonych metod rozwiązywania problemów, najchętniej posiadają-
cych już rekomendacje. Ważne dla nich jest, aby programy te były bezpłatne. 
Chętnie korzystaliby z metod wdrażanych i funkcjonujących w innych pla-
cówkach, współpracowaliby z nauczycielami posiadającymi doświadczenie 
w ich realizacji („aby kończyły się konkretnymi np. trzema krokami, najlepiej 
bezpłatnymi, do natychmiastowego zastosowania”). Wskazana tutaj metoda 
poziomego (horyzontalnego) doskonalenia – od innych nauczycieli prakty-
ków, znających środowisko szkolne – to ciekawe rozwiązanie zaproponowane 
przez samych nauczycieli. Metoda nawiązuje do proponowanego czasem dla 
uczniów poziomego uczenia się od rówieśników czy metod określanych jako 
problem based learning, w których w procesie uczenia się dochodzi do wymia-
ny poglądów, myśli, pomysłów, a wiedza „tworzy się”, nie jest dana, ale wy-
pracowywana w procesie wymiany4. W czasie takich relacji nabywa się wiedzę 
w sposób bezpieczny (nie ex cathedra od autorytetu), nauczyciele występują 
w roli zarówno nauczanych, jak i uczących. Nauczyciele przewodnicy dzielą 
się posiadanymi kompetencjami z tymi, którzy poszukują wiedzy, korzysta-
jąc często z nowych pomysłów i rozwiązań pojawiających się w czasie takiej 
współpracy. Zaproponowana metoda wydaje się skuteczna w grupach nauczy-
cieli z różnych szkół, ponieważ wśród nauczycieli z jednej placówki bardzo 
często występują silna rywalizacja oraz obawa przed zdemaskowaniem swojej 
niekompetencji w dyskutowanym obszarze, która mogłaby się przełożyć na 
ocenę ich pracy przez dyrektora. W tę potrzebę wpisują się również zgłaszane 
przez pracowników oświaty postulaty dotyczące organizowania grup wspar-
cia. Obecnie podobne formy funkcjonują w sieci5. 

4  Warto tu wskazać na metody kształcenia w ramach paradygmatu konstruktywistycznego 
w dydaktyce, zob. A Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczy-
cieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza „Im-
puls”, Kraków 2013, s. 417–429.

5  Sieci współpracy i samokształcenia organizowane są przez poradnie w ramach wspomaga-
nia szkół i placówek zgodnie z wytycznymi ORE: O nowym systemie doskonalenia nauczycieli, 
https://www.ore.edu.pl/2015/04/o-nowym-systemie-doskonalenia-nauczycieli/, dostęp: 
20.05.2020 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
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W zakresie kształtowania kompetencji zawodowych badanych istot-
ne miejsce zajmuje obszar wiedzy związanej z zapobieganiem agresji, który 
wskazywany jest jako deficytowy z uwagi na dużą trudność w zarządzaniu 
agresją dzieci i młodzieży. Może wynikać to z deficytów kompetencji osobo-
wościowych kadry (np. problem z zarządzaniem własną złością), kompetencji 
merytorycznych związanych z wiedzą dotyczącą rozpoznawania różnorod-
nych symptomów (od agresji fizycznej, poprzez słowną, realizowaną przez 
środki elektroniczne, aż po jej bierne formy) oraz wiedzy dotyczącej stanu 
prawnego związanego z możliwościami działań szkoły jako instytucji i jej pra-
cowników (brak jasnych, bezpiecznych procedur). Troska nauczycieli wyraża 
się również w szerszym widzeniu zjawiska i jego wpływu na całą grupę, uwa-
żanego nie tylko za problem jednostkowy dziecka („wsparcie grupy, nie tyl-
ko dziecka z trudnościami – prawa, możliwości, postępowanie w przypadku 
agresji”). W tym obszarze podkreślana jest potrzeba prostych i skutecznych 
działań, gotowych, sprawdzonych rozwiązań. Pomijane są rola nauczyciela 
jako lidera grupy oraz znaczenie jego postawy, przekonań i wartości dla roz-
wiązania zjawiska agresji w klasie. Występowanie agresji, z uwagi na jakość 
relacji nauczyciel–uczeń, jest najtrudniejszym do poruszenia zagadnieniem, 
ponieważ zmiany w tym zakresie wymagają od nauczyciela gotowości do pra-
cy nad sobą, udziału w superwizjach lub podobnych formach doskonalenia, 
wspomagających zdystansowanie do zachowania dziecka. 

Badani wskazują też na obszar wiedzy związanej ze zdrowiem psychicz-
nym dzieci i młodzieży. Zagadnienie zdrowia psychicznego oraz metod pra-
cy z dziećmi i młodzieżą, u których występują w tym zakresie zaburzenia, 
były często wskazywane jako obszar kompetencji wymagający specjalistycz-
nego wsparcia. Wypowiedzi uczestników konferencji sygnalizują, że często 
napotykają oni trudności obejmujące wiele aspektów organizacji takiej po-
mocy, począwszy od własnej, niewystarczającej wiedzy w zakresie możliwo-
ści wsparcia instytucjonalnego („stan opieki psychiatrycznej i możliwości 
leczenia oraz terapii dla dzieci”, „pomoc dostępna w poradniach i na oddzia-
łach psychiatrycznych”, „niepokojące statystyki dotyczące zmian w zakresie 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”), co może wskazywać na potrzebę 
opracowania zestawienia instytucji zajmujących się specjalistyczną pomocą 
w tym obszarze oraz przekazania go do placówek edukacyjnych. Kolejną sfe-
rą jest brak wytycznych dotyczących realizowania opieki nad dzieckiem ze 
specjalnymi potrzebami. To z kolei wymaga organizacji współpracy instytucji 
oświatowej z placówką specjalistyczną w zakresie konsultacji i ujednolicenia 
opieki nad dzieckiem objętym leczeniem („współpraca pedagogów z instytu-
cjami psychiatrii i psychologii”) poprzez tworzenie np. interdyscyplinarnych 

2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).
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zespołów. Nawiązanie takiej współpracy pozwoliłoby na jasne określenie za-
kresu kompetencji szkoły, m.in. poprzez ustalenie granicy, gdzie rola szkoły 
się kończy, a zaczyna specjalistyczna opieka innych instytucji profesjonalnie 
zajmujących się udzielaniem wsparcia. Nauczyciele wskazują również na 
niewystarczającą wiedzę z zakresu omawianych zjawisk oraz brak narzędzi 
do skutecznego radzenia sobie i pomagania dzieciom z problemami („przy-
czyny tych zjawisk, komunikacja, budowanie relacji”, „nastoletnia depresja, 
problemy psychiczne wśród młodzieży – jak sobie z nimi radzić w szkole, jak 
pomóc dzieciom, by czuły się bezpiecznie”, „organizacja pracy i codzienne 
wsparcie dla dzieci z deficytami, zaburzeniami oraz przejawiającymi zacho-
wania agresywne w klasach młodszych”, „jak radzić sobie z dziećmi w okresie 
adolescencji, poznanie mechanizmów, praktyczne porady”). Poziom wiedzy 
psychologicznej nauczyciela przedmiotu z całą pewnością nie wystarcza do 
organizacji skutecznego wsparcia dla dzieci i nastolatków w kryzysie zdrowia 
psychicznego. Narastająca liczba tych problemów wśród młodzieży, a co za 
tym idzie – potrzeba modyfikacji codziennej nauczycielskiej pracy, przy jed-
noczesnej potrzebie realizowania podstawy programowej, oceniania, klasyfi-
kowania i odpowiedzialności za cały zespół klasowy, to ogrom obowiązków, 
wykraczający poza standardowe przygotowanie nauczyciela. Wsparciem dla 
nauczyciela w tym obszarze mogą być specjaliści: psycholog i pedagog zatrud-
nieni w placówce. Mogliby oni stanowić pierwszy etap wsparcia w zakresie 
podnoszenia wiedzy i kompetencji nauczycielskich, służyć poradą w trudnych 
sytuacjach oraz poszerzać rozumienie zachowań prezentowanych przez ucz-
nia. Specjalista to w pierwszej kolejności wsparcie dla nauczycieli. 

Kolejnym obszarem potrzeb badanych jest wiedza z zakresu uzależnień, 
zwłaszcza behawioralnych, głównie związanych z telefonem, komputerem 
i Internetem. Zjawisko to obserwowane jest przez nauczycieli jako wkracza-
jące w rzeczywistość szkolną i narastające, niepokojące zagrożenie. Respon-
denci wskazują je jako temat wymagający poszerzenia wiedzy oraz skutecz-
nych metod profilaktyki („wczesne symptomy sięgania młodych po używki, 
co może zauważyć i zrobić rodzic, w jaki sposób szkoła może wesprzeć rodzi-
ca”, „profilaktyka uzależnień behawioralnych”, „problematyka uzależnienia 
od Internetu”).

Respondenci wskazują na potrzebę podnoszenia kompetencji nauczycieli 
w zakresie ich bezpieczeństwa, a także na niewystarczającą wiedzę z zakresu 
dotyczącego tego zagadnienia prawa oraz uprawnień nauczyciela („powin-
ności nauczycieli i dyrektorów wobec nowych zagrożeń […], bezpieczeństwo 
psychiczne i jakość pracy nauczyciela i dyrektora”, „działania na rzecz bezpie-
czeństwa psychicznego nauczycieli; właściwa edukacja nauczycieli-wychowaw-
ców”), co sygnalizuje dużą frustrację i brak poczucia bezpieczeństwa w związ-
ku z wykonywaną pracą. Należy pamiętać, że nauczyciele udzielali odpowiedzi 
w styczniu 2020 roku, niedługo po strajku w oświacie (kwiecień 2019), który 
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wskazywany był jako wydarzenie znacząco ingerujące w poczucie własnej war-
tości i kompetencji kadry nauczycielskiej. Wypowiedzi świadczące o kryzysie 
pojawiały się również w czasie konferencji w trakcie bezpośrednich dyskusji 
na sali. Kwestia bezpieczeństwa wiąże się również z niejasnością zakresu obo-
wiązków w pracy specjalistów zatrudnionych w szkole. Same kompetencje 
specjalistów – pedagogów i psychologów – określane są przez badanych jako 
obszar zbyt szeroko rozumiany. Brakuje spójnych wytycznych dotyczących 
tego, jak i kiedy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mają oni interweniować. 

Wśród odpowiedzi udzielanych w ankiecie obecne były również głosy 
wskazujące na potrzebę poszerzenia działań w zakresie tematu wielokul-
turowości oraz dziecka i szkoły we współczesnym świecie. Można to inter-
pretować jako zaakcentowanie potrzeby dostosowania realiów szkolnych do 
dynamicznie zmieniającego się świata, unowocześnienia struktur szkolnych, 
co paradoksalnie zostało wymuszone przez pojawienie się na świecie zagro-
żenia związanego z zakażeniami koronawirusem wywołującym COVID-196. 

Analiza wszystkich odpowiedzi pozwala zauważyć, że różnica w kompe-
tencjach nauczycielskich krakowskiej kadry pedagogicznej jest bardzo znaczą-
ca. Wskazywane są obszary związane z podnoszeniem kompetencji zarówno 
osobowościowych („zagrożenia ze strony nauczycieli, od nadmiernego pobła-
żania przez brak empatii po mobbing, czy nawet molestowanie”, „kształto-
wanie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych […] nauczycieli”), 
jak i dotyczących wiedzy – pracownikom oświaty brakuje wiedzy z zakresu 
tworzenia programów („praktyczne wskazówki do tworzenia programu wy-
chowawczo-profilaktycznego dla danej grupy wiekowej, jak w odniesieniu do 
niej rozumieć czynniki chroniące i czynniki ryzyka”) czy obowiązującego sta-
nu prawnego („prawne aspekty udzielania pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w szkole”).

W zakresie oczekiwań środowiska krakowskich szkół i placówek oświato-
wych, ale i rodziców uczniów (pytania 8 i 9 ankiety), badani wskazali na kilka 
obszarów.

Oczekiwanie podniesienia jakości doskonalenia zawodowego opisywane 
było przez wielu respondentów jako niewystarczające kompetencje kadry 
oświatowej, stanowiące problem, który może mieć wpływ na bezpieczeń-
stwo psychiczne dzieci i młodzieży. Podnoszenie tych kompetencji zostało 
wskazane jako wymagające wsparcia i pracy przez 14 osób spośród wszyst-
kich udzielających odpowiedzi. Prócz szkoleń i konferencji wskazywane są 

6  Interpretacja ta wiąże się z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o zamknięciu szkół 
i placówek oświatowych oraz realizowaniu zdalnego nauczania, por. Rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjo-
nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410).
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również formy ciągłego doskonalenia. Superwizje oraz grupy wsparcia wy-
mieniane w ankiecie to właśnie model ciągłego wspierania i doskonalenia 
kompetencji osobowościowych kadry związanych z uzdolnieniami, stylami 
działania, osobowością i wyznawanymi zasadami. To również długofalowe, 
profesjonalne doskonalenie zawodowe ukierunkowane na dokonywanie bie-
żących zmian, poszerzanie wglądu i rozumienia problemów, własnych me-
chanizmów obronnych, takich jak przeniesienie i przeciwprzeniesienie w re-
lacjach zawodowych, czy budowanie dystansu emocjonalnego, co skutkuje 
podniesieniem jakości i profesjonalizmu pracy. 

Z kolei oczekiwanie wsparcia specjalistów zatrudnionych w szkołach wy-
nika z tego, że współczesna szkoła stoi wobec wyzwania narastających prob-
lemów psychicznych dzieci i młodzieży. Potwierdza się informacja, pojawia-
jąca się w szeregu raportów o stanie opieki psychiatrycznej osób małoletnich, 
o niewystarczającej ofercie specjalistycznej opieki w kontekście wzrastają-
cych potrzeb. Kondycja psychiczna młodzieży jest niepokojąca, a problemy 
psychiczne stają się problemem dotykającym znacznie większe grono dzieci 
i młodzieży niż w latach poprzednich. Obserwowany jest wzrost zaburzeń 
zdrowia psychicznego7. Dzieci z różnorodnymi trudnościami w funkcjono-
waniu psychicznym kształcą się w powszechnym systemie edukacji szkolnej, 
a codzienna opieka nad nimi i ich wsparcie stały się obowiązkiem nauczycieli. 
Pracownicy oświaty nie są przygotowani do świadczenia specjalistycznej 
opieki – nie mają narzędzi, wiedzy ani umiejętności. Nie są też specjalistami 
w tym zakresie. Ich specjalnością jest dydaktyka. Jako przestrzeń wymaga-
jącą wzmocnienia wskazują więc obszar współpracy ze specjalistami pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej zatrudnionymi w szkołach. Braki wskazywa-
ne są zarówno w zakresie dostępności do tych osób („zwiększenie etatyza-
cji specjalistów w szkołach”, „zwiększenie godzin przeznaczonych na pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną”, „dostępność psychologa w szkole, zwiększe-
nie etatów dla nauczycieli specjalistów”), jak i w odniesieniu do rozumienia 
odgrywanej przez nich roli. Zakres obowiązków psychologa i pedagoga za-
trudnionych w placówkach oświatowych określony jest w Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad or-
ganizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach8. Jest on na tyle szeroki, że pozwala 

7  Dane zawarte w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, https://www.gov.
pl/web/zdrowie/narodowy-program-ochrony-zdrowia-psychicznego1, wprowadzonym na 
podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz.U. 2017 poz. 458).

8  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad or-
ganizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).
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na zlecanie specjalistom wielu zadań, które mogłyby być powierzone osobom 
zatrudnionym na innych stanowiskach (sekretariat, wicedyrektor, nauczy-
ciel rewalidacji lub zajęć wyrównawczych, wychowawca), co może skutkować 
właśnie zbyt małą ilością czasu na wspieranie organizacji pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej dla nauczycieli. 

Oczekiwanie podniesienia jakości wsparcia i opieki świadczonych przez 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne oznacza, że respondenci mają pełną 
wiedzę o tym, że szkoły i placówki mogą korzystać z tego rodzaju pomocy. 
W Krakowie działają cztery poradnie rejonowe oraz cztery poradnie specja-
listyczne zajmujące się rozwiązywaniem konkretnych problemów i zatrud-
niające wyspecjalizowaną kadrę. Zadaniem wszystkich ośmiu poradni jest 
wspomaganie procesowe szkół i placówek oraz organizowanie doskonalenia 
zawodowego w ramach sieci współpracy. Współpraca między poradniami re-
alizowana poprzez wzajemną wymianę informacji oraz ujednolicenie wyma-
gań odnośnie do szkół, placówek i opiekunów wskazywana jest jako obszar 
wymagający poprawy („zachęcanie poradni do wymieniania się narzędziami 
lub stworzenie biblioteki najdroższych narzędzi, na które nie stać pojedyncze 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne”, „uspójnienie wyglądu stron inter-
netowych wszystkich poradni”, „zwiększenie skuteczności działania poradni 
psychologiczno-pedagogicznych”, „zadbanie o funkcjonalność i przejrzystość 
inf. w kontekście potrzeb klientów”, „uspójnienie wzorów dokumentacji skła-
danej na zespół orzekający o opinię we wszystkich poradniach”, „uruchomie-
nie Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli pomiędzy różnymi poradnia-
mi”, „zadbanie o pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci imigrantów, 
czyli wyznaczenie i wyposażenie w narzędzia i kompetencje konkretnej pla-
cówki”). Niewątpliwym zasobem, z którego korzystać mogą krakowskie szko-
ły, przedszkola i żłobki, jest dostępność poradni rejonowych przeznaczonych 
dla placówek mieszczących się w określonych dzielnicach oraz do poradni 
specjalistycznych, obejmujących swoim wsparciem całe miasto w wybranym 
zakresie (wczesne wspomaganie rozwoju; specjalistyczna diagnoza i opieka 
dla dzieci w wieku przedszkolnym; diagnoza i wsparcie uczniów z niepowo-
dzeniami edukacyjnymi oraz specjalistyczne wsparcie psychoterapeutyczne 
dla rodzin, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli). Z tego zasobu nauczyciele 
i opiekunowie często korzystają, co więcej – o pomoc zwracają się do więcej 
niż jednej poradni. Wynika to bezpośrednio z informacji zawartych w ankie-
tach. Odbiorcy znają krakowskie poradnie. Wiedzą, jaki jest zakres ich dzia-
łań. Zauważają różnice w oferowanej przez nie pomocy – od poziomu różnic 
w dokumentacji, poprzez niewygodę związaną z brakiem komunikacji pomię-
dzy tymi instytucjami w zakresie zgodnym z ich oczekiwaniami, do braków 
w wyposażeniu. Dostrzegają duży zasób opisywanych instytucji oraz widzą 
możliwości usprawnienia ich działania, które mogłyby być efektem synergii 
i współpracy. 
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Analiza zgromadzonych podczas konferencji ankiet ewaluacyjnych po-
zwala zanotować pojedyncze wypowiedzi o potrzebie zwrócenia uwagi na: 
problem imigrantów, jakość kształcenia nauczycieli na uczelniach wyższych, 
konieczność współpracy nauczycieli z rodzicami oraz uwzględnianie postu-
latów wnoszonych przez rodziców do szkoły, wsparcie prawne kadry oświa-
towej czy wprowadzenie jasnej dla pedagogów i rodziców interpretacji oraz 
wskazówek odnośnie do stosowania przepisów RODO9. 

Nazwanie i zdefiniowanie ogólnych trudności związanych z zapewnie-
niem bezpieczeństwa psychicznego dzieciom i młodzieży w szkołach stano-
wi podstawę pełnej diagnozy krakowskiego środowiska w zakresie profilak-
tyki nakierowanej na kształtowanie i wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów 
krakowskich szkół. Konferencja zorganizowana w Krakowie pozwoliła na 
rozpoczęcie debaty o zasobach środowiskowych oraz obszarach wymagają-
cych wzmocnienia, usprawnienia i rozwinięcia. Jak to spotkanie ocenili jego 
uczestnicy? Docenili oni zaangażowanie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Krakowa w problematykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Obecność 
przedstawicieli władz samorządowych odbierana była jako podkreślenie wagi 
problemu oraz odpowiedzialności za próby jego rozwiązania („Cieszę się, że 
Pani Dyrektor była przez prawie cały czas. Sprawiła wrażenie realnie zainte-
resowanej i zaangażowanej, a właśnie tego nam trzeba, by zmiany i działania 
mogły zajść”, „gratuluję organizatorom – waga problemu ogromna”, „temat 
konferencji bardzo trafiony, szkoły od lat borykają się z problemem bezpie-
czeństwa, nauczyciele ciągle poszukują skutecznych rozwiązań”, „tematy, 
które zostały poruszone na konferencji, pomogą uczestnikom konferencji 
w rozwiązaniu niektórych problemów w szkole; dobry start, potrzeba kon-
tynuacji”). 

Respondenci podkreślali, jak dużą wartością była dla nich możliwość za-
poznania się z dobrymi praktykami prezentowanymi na konferencji: („ab-
solutnie konieczne jest dzielenie się wiedzą o tej tematyce z nauczycielami 
i rodzicami”, „temat konferencji bardzo ciekawy i bardzo ważny”, „wszystko 
było bardzo dobrze zorganizowane i przemyślane, wystąpienia były różno-
rodne, atmosfera była kameralna, a to sprzyjało wymianom doświadczeń nie 
tylko podczas dyskusji, ale i w kuluarach”, „fantastyczny pomysł z oddaniem 

9  Trudności związane z dostosowaniem w szkołach i placówkach oświatowych przepisów do 
wymogów, które wprowadziła Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 
2019 poz. 730), polegają głównie na dużej liczbie dokumentów, które należy wprowadzić 
w obieg, oraz na poczuciu braku specjalistycznego wsparcia merytorycznego w tym zakresie.
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głosu praktykom”, „bardzo dużo skorzystałam z konferencji, wiele pomysłów 
będę mogła przenieść do swojej placówki”, „samo spotkanie się z nauczycie-
lami, pasjonatami było dla mnie budujące i przywróciło wiarę w autorytet 
nauczyciela, promotora, przyjaciela”, „uważam, że takich spotkań o tej tema-
tyce powinno odbywać się zdecydowanie więcej”, „konferencja była bardzo 
potrzebna dla mnie, podpowiedziała mi wiele nowych rozwiązań”, „uważam, 
że to, iż do projektu są zaproszeni pedagodzy i nauczyciele z krakowskich 
szkół, którzy znają realia środowiska, uchroni całe przedsięwzięcie przed te-
oretyzowaniem i nierealnymi posunięciami”, „świetne ujęcie tematu przez 
naukowców i praktyków”). 

W wypowiedziach respondentów pojawiły się też głosy krytyczne dotyczą-
ce organizacji konferencji. Dla części osób męczące były liczba zaproszonych 
prelegentów oraz czas trwania wykładów („wykłady powinny być lepiej rozło-
żone w czasie – więcej przerw lub mniej wykładów w trakcie sesji”, „zbyt dużo 
tematów i wystąpień jak na jedną konferencję”, „sesja popołudniowa za dłu-
ga”). Część wystąpień odebrana została jako autopromocja, a nie rzeczywiste 
zaangażowanie w poruszaną problematykę („Powinna być przeprowadzona 
wcześniej selekcja prelekcji pod kątem merytorycznym. Niektóre prelekcje 
nie wnosiły wiele do sprawy lub dotyczyły projektów sprzed dwóch, trzech 
lat. Niektórzy prelegenci potraktowali konferencję jako sposób na autopro-
mocję”, „Mało konkretnych informacji. Raczej reklama projektów, które są 
już zamknięte. Nieprzydatne w tym momencie”).

W zgromadzonym materiale badawczym przeważają jednak opinie pozy-
tywne, wiele osób wyniosło ze spotkania inspiracje do swoich działań, po-
mysły na rozwiązanie codziennych problemów i nowe relacje, które mogą 
owocować efektywną współpracą w przyszłości. Warto również wspomnieć, 
że wiele osób doceniło wprowadzony na konferencji sposób mapowania my-
śli, czyli rysowania w czasie wypowiedzi, przedstawiania za pomocą symboli 
i haseł najważniejszych treści z wystąpień. 

Poszczególne moduły konferencji respondenci oceniali za pomocą pięcio-
punktowej skali, na której 1 wskazywało na wartość bardzo niską, a 5 – bar-
dzo wysoką.

Ogólna wartość merytoryczna konferencji oceniana była przez uczestni-
ków bardzo dobrze. Aż 50,9% badanych wskazało na bardzo wysoką jakość 
merytoryczną konferencji, 43,4% – wysoką, a 5,7% – średnią. Pozostałe od-
powiedzi nie zostały wybrane. 

Nieco gorzej oceniona została wartość merytoryczna sesji popołudnio-
wej. W tej części prezentowane były krakowskie dobre praktyki, wyniki ba-
dań prowadzonych na terenie miasta, realizowane programy oraz metody 
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Prelegentami były osoby, które zgło-
siły swój udział na formularzu przesłanym do organizatorów konferencji, 
lub zaproszone do wystąpienia z uwagi na duże znaczenie programu dla 
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profilaktyki miejskiej. Tę część na pięciopunktowej skali uczestnicy ocenili 
w 39,6% jako bardzo wysoką, 45,3% – jako wysoką, 11,3% – jako średnią oraz 
w 3,8% – jako słabą. Pozostałe odpowiedzi nie zostały wybrane. Za najcen-
niejsze wykłady uznano te o tematyce: „Kondycja psychofizyczna krakow-
skich licealistów”, a także prezentację programu „O uśmiech dziecka” oraz 
projektu „Rozum ponad przemoc” czy przeznaczonego dla szkół, opisywane-
go już z w niniejszej publikacji, Programu „Bezpieczny Kraków”. 

Ciekawym przedsięwzięciem okazała się przygotowana dla uczestników 
konferencji sesja posterowa. Prezentowano na niej plakaty i ulotki informa-
cyjne promujące realizowane w mieście programy i akcje ukierunkowane na 
poprawę bezpieczeństwa psychicznego poprzez działania integrujące dzie-
ci i młodzież, profilaktyczne czy wzmacniające więzi. Na plakatach przed-
stawione były działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, Program 
wychowawczo-profilaktyczny „Kot w tarapatach” realizowany przez Specjali-
styczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Krakowski Ośrodek Terapii” 
oraz działania organizacji pozarządowych realizujących zadania edukacyjne, 
profilaktyczne i wychowawcze. Spośród respondentów 28,3% oceniło sesję 
posterową bardzo wysoko, 45,3% – wysoko, 20,8% – jako wnoszącą średnią 
wartość do konferencji, a 5,7% – jako niską. Nie została wybrana odpowiedź 
wskazująca na bardzo niską wartość sesji posterowej. 

W ocenie uczestników najwyższą wartość merytoryczną miały wykła-
dy sesji przedpołudniowej. Zostały one przygotowane przez organizatorów 
konferencji jako wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa dziecka poprzez 
nakreślenie jego potrzeb oraz ich umocowania prawnego w polskim syste-
mie oświaty i wychowania, a także w świetle prawa miejscowego oraz miejsca 
wśród współczesnych teorii psychologicznych, socjologicznych i pedagogicz-
nych. Tak wysoka ocena wykładów przekazujących podstawy koncepcyjne, 
teoretyczne i prawne jest spójna z wypowiedziami ankietowanych dotyczący-
mi ich potrzeb edukacyjnych.

Uczestnicy konferencji widzą konieczność realizowania dalszych działań 
na rzecz bezpieczeństwa krakowskich uczniów – aż 98,1% ankietowanych 
wybrało taką odpowiedź. Jednocześnie wskazują na własną gotowość do włą-
czenia się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i mło-
dzieży. Wiedza uzyskana na konferencji i przydatność przekazanych infor-
macji do dalszej pracy ocenione zostały przez 30,8% ankietowanych bardzo 
wysoko, przez 55,8% – wysoko, przez 7,7% – średnio, a 5,8% – nisko. 
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6.  Prezentacje dobrych praktyk 
profilaktycznych w krakowskich 
szkołach i placówkach oświatowych

J. Kusztal

Poddany analizie materiał został zebrany podczas konferencji naukowo-
-szkoleniowej „Wartościowa szkoła – zasoby, potrzeby i dobre praktyki w pro-
filaktyce szkolnej”, która odbyła się 16.01.2020 roku w Krakowie z inicjatywy 
Ewy Całus, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, i Katarzyny 
Czaczuń, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
„Krakowski Ośrodek Terapii”. Głównym celem konferencji było poznanie za-
sobów środowiskowych poprzez prezentację dobrych praktyk oraz identyfi-
kację potrzeb w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych nakierowa-
nych na poprawę bezpieczeństwa wśród uczniów krakowskich szkół poprzez 
aktywności ukierunkowane na wzmocnienie jakości wzajemnej komunikacji 
oraz ograniczenie agresji werbalnej. Konferencja zaplanowana była jako głos 
środowisk szkolnych i wychowawczych, którym bliski jest określony wyżej 
cel. Adresatami były więc szeroko rozumiane środowiska szkolne (pedago-
dzy, nauczyciele i rodzice), poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne 
podmioty publiczne, organizacje pozarządowe i ludzie dobrej woli, którzy 
występowali z prezentacjami dobrych praktyk – wartościowych inicjatyw, 
przedsięwzięć, programów, zajęć dla uczniów czy rodziców organizowanych 
przez instytucje reprezentowane przez uczestników konferencji. Główną 
część spotkania przeznaczono na dyskusję uczestników konferencji na te-
mat potrzeb i problemów w zakresie poprawy bezpieczeństwa wśród uczniów 
krakowskich szkół. Głosy uczestników konferencji były punktem wyjścia do 
zaprojektowania systemowych działań w środowisku szkolnym. Prezenta-
cje wygłoszone podczas konferencji i głosy zanotowane w dyskusji zostały 
zarchiwizowane oraz poddane analizie i interpretacji w kontekście diagnozy 
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zasobów i potrzeb profilaktycznych środowiska krakowskich szkół i placówek 
oświatowych. 

Spośród kilkunastu wystąpień konferencyjnych dwa dotyczyły diagno-
zy stanu zdrowia uczniów szkół krakowskich oraz czynników chroniących 
ich przed zachowaniami ryzykownymi. Dziewięć prezentacji służyło przed-
stawieniu programów, projektów i inicjatyw realizowanych w szkołach, 
przedszkolach i placówkach, których charakter można określić jako wycho-
wawczo-edukacyjno-rozwojowo-profilaktyczny, natomiast dwie dotyczyły 
funkcjonowania dwóch instytucji krakowskich (Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 2 w Krakowie i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
„Krakowski Ośrodek Terapii”). Cennym zasobem okazało się wystąpienie 
przedstawiciela Zespołu Doradczego Rodziców przy Prezydencie Miasta Kra-
kowa, pozwalające scharakteryzować zasoby i potrzeby rodziców uczniów 
szkół krakowskich.

Diagnozę kondycji psychofizycznej krakowskich licealistów przedstawił 
w swoim projekcie badawczym Piotr Długosz. Badania, które były przedmio-
tem prezentacji, zostały zrealizowane w kwietniu i maju 2019 roku w Krako-
wie metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu narzędzia w po-
staci ankiety audytoryjnej. Dobór grupy badawczej – ponad 800 licealistów 
z drugich i trzecich klas – przeprowadzono w sposób celowy. Miał on cha-
rakter warstwowy, gdyż dobrano do badań szkoły o najwyższych osiągnię-
ciach szkolnych oraz o średnich i najniższych. W badaniach postawiono pięć 
problemów badawczych, które dotyczyły kolejno: zagrożenia depresją wśród 
młodzieży, samopoczucia fizycznego licealistów, dominujących nastrojów 
wśród uczniów i ich najczęstszych obaw, poziomu zadowolenia z życia oraz 
uwarunkowań złej kondycji psychofizycznej. Wyniki analiz (m.in. korelacje, 
analizy czynnikowe) zgromadzonego materiału badawczego pozwalają na 
sformułowanie wniosków o istnieniu wśród krakowskich licealistów średnie-
go poziomu zagrożenia depresją oraz o ograniczonym stopniu występowania 
dolegliwości somatycznych, przy czym badana młodzież jednoznacznie wska-
zuje na pojawianie się u niej obniżonych nastrojów. Najczęściej obawy ba-
danych licealistów mają charakter egzystencjalny. Natomiast, co ciekawe, 
badani licealiści w ocenie prelegenta manifestują raczej zadowolenie z życia. 

Na ocenę poszczególnych komponentów kondycji zdrowotnej maturzy-
stów mają wpływ postawy wobec szkoły, płeć, kapitał społeczny, orientacje 
życiowe i sposoby spędzania czasu wolnego. Jednym z kluczowych czynni-
ków warunkujących kondycję licealistów jest stosunek do szkoły i edukacji1. 

1  P. Długosz, Kondycja psychofizyczna krakowskich licealistów, prezentacja na konferencji „Bu-
dujemy Krakowski Model Bezpieczeństwa Psychicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020, 
s. 13.
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Prelegent rekomenduje pozytywne działania podejmowane w szkołach 
oraz organizację czasu wolnego, które mogą poprawić nastroje młodzieży. 

Rysunek 2. Kondycja psychofizyczna krakowskich licealistów

Źródło: oprac. www.DINKSY.com.pl.

„Czynniki ochronne zachowań ryzykownych wśród uczniów w okresie 
wczesnej adolescencji – praktyczne wnioski z badań dla profilaktyki szkolnej” 
były przedmiotem analizy Krzysztofa Nowakowskiego. Zachowania ryzykow-
ne zostały zdefiniowane ogólnie jako niebezpieczne dla zdrowia i zagraża-
jące rozwojowi ucznia, których nasilenie jest charakterystyczne dla okresu 
adolescencji. Autor zaprezentował wyniki swoich badań, których celem była 
ewaluacja czynników ochronnych. Badaniami objęto 95 uczniów klas VI–VIII 
szkoły podstawowej (38 dziewcząt i 57 chłopców) za pomocą kwestionariu-
sza CO-CR (Sobczak, Sobczyk), który jest narzędziem do pomiaru czynników 
chroniących przed zachowaniami ryzykownymi, ze szczególnym naciskiem 
na używanie substancji psychoaktywnych. Bazę teoretyczną dla CO-CR sta-
nowi koncepcja czynników ochronnych Richarda Jessora uzupełniona o po-
zycje pochodzące z innych klasyfikacji2. Zawiera on 44 pozycje diagnostyczne 
pogrupowane w dziewięć kategorii oraz czteropunktową skalę odpowiedzi. 
Uzyskane wyniki badań dla całej grupy pozwalają na sformułowanie wnios-
ku o wysokim ogólnym poziomie czynników chroniących w całej grupie, 
przy niskich wynikach w przypadku kilku osób, u których prawdopodobnie 
występują słabsze zasoby w radzeniu sobie z zagrożeniami. W badaniach 

2  K. Nowakowski, Czynniki ochronne zachowań ryzykownych wśród uczniów w okresie wczesnej ad-
olescencji – praktyczne wnioski z badań dla profilaktyki szkolnej, prezentacja na konferencji „Bu-
dujemy Krakowski Model Bezpieczeństwa Psychicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020, s. 4.
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zidentyfikowano dziewięć grup czynników ochronnych: silną więź z rodzi-
cami, zainteresowanie nauką szkolną, regularne praktyki religijne, posza-
nowanie praw, norm, wartości i autorytetów społecznych, pozytywną grupę 
odniesienia, przekonania dotyczące substancji psychoaktywnych, stosunek 
do „ja”, radzenie sobie ze stresem i asertywność. Wnioski z badań własnych 
zaprezentowane przez prelegenta istotne dla profilaktyki szkolnej to przede 
wszystkim stwierdzenie, że 

[…] badani uczniowie posiadają duże zasoby czynników chroniących przed 
zachowaniami ryzykownymi. Obszarem, w którym zaobserwowano mniej-
sze nasilenie czynników ochronnych, są relacje rodzinne. Relacje rodzinne 
to czynnik będący, co prawda, poza bezpośrednim wpływem szkoły, jednak 
w zakresie działań szkoły możliwe jest prowadzenie pedagogizacji rodziców – 
co mogłoby wzmocnić obecność tego czynnika ochronnego3. 

Poznanie przyczyn niechęci do szkoły, którą deklarowała znaczna część 
badanych, mogłoby przełożyć się na działania w obszarze poprawy klimatu 
wychowawczego szkoły. Wśród badanych pojawili się oczywiście uczniowie 
o niskim poziomie zasobów (czynników chroniących), najczęściej w zakresie 
asertywności, samooceny czy relacji z rówieśnikami, co mogłoby zainspiro-
wać wychowawców do działań z grupami ryzyka już w formie zajęć psycho-
edukacyjnych w szkole. 

Rysunek 3.  Czynniki ochronne zachowań ryzykownych wśród uczniów w okresie 
wczesnej adolescencji – praktyczne wnioski z badań dla profilaktyki 
szkolnej

Źródło: oprac. www.DINKSY.com.pl.

3 K. Nowakowski, Czynniki ochronne zachowań ryzykownych..., dz. cyt., s. 10.
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Programy profilaktyczne prezentowane podczas konferencji odznaczały się 
oryginalnością i adekwatnością do potrzeb placówki, w której były realizowane. 
I tak prezentacja pt. „I ty masz prawo do mediacji w szkole” obejmowała przy-
kłady programów, projektów, szkoleń i eventów zorientowanych na promocję 
instytucji mediacji rówieśniczej w szkołach na różnych poziomach edukacji. 
Autorka zaprezentowała problematykę mediacji w oświacie (mediacje szkol-
ne, rówieśnicze i akademickie) i wskazała na wszystkie podmioty, które mogą 
występować w roli mediatora w szkole, takie jak: pedagog szkolny, psycholog 
szkolny i każdy nauczyciel, oraz na mediatorów zewnętrznych: psychologów 
lub pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz mediatorów są-
dowych i osoby godne zaufania, wybrane i zaakceptowane każdorazowo przez 
strony konfliktu. Funkcje mediacji w szkole to: zapobieganie konfliktom i ich 
rozwiązywanie, profilaktyka agresji i przemocy, rozwój kompetencji komunika-
cyjnych i społecznych, zapobieganie wiktymizacji i wiktymizacji wtórnej, reali-
zacja idei sprawiedliwości naprawczej i alternatywa do tradycyjnej retrybucji4. 
Te uniwersalne funkcje mediacji w środowisku szkolnym powinny być realizo-
wane w zgodzie z zasadami synergii, partnerstwa, współpracy i integracji, cze-
go przykładem były inicjatywy prowadzone w krakowskich liceach i szkołach 
podstawowych: np. projekt „Akademia Mediacji Rówieśniczych”, konferencje 
w sądach z udziałem młodzieży w ramach programu „Szansa na porozumie-
nie”, konkursy plastyczne, artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży na 
wszystkich etapach edukacyjnych oraz warsztaty z wykorzystaniem dramy 
edukacyjnej i Festiwal Mediacji Rówieśniczej zorganizowany przez Uniwersy-
tet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Programem profilaktycznym stowa-
rzyszenia mediatorów polskich objęto: 75 szkół podstawowych, 58 szkół śred-
nich, zaangażowano ponad 1450 uczniów, 750 nauczycieli i ok. 250 rodziców.

Program profilaktyczny „O uśmiech dziecka – promocja zdrowia i profi-
laktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”5 zaprezentował Stanisław 
Bobula. Realizowany jest on we współpracy z poradniami: Specjalistyczną Po-
radnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyj-
nymi w Krakowie6 oraz Specjalistyczną Poradnią Wczesnej Pomocy Psycholo-
giczno-Pedagogicznej w Krakowie7. W programie w roku szkolnym 2019/2020  

4  A. Duda, Masz prawo do mediacji w szkole, prezentacja na konferencji „Budujemy Krakowski 
Model Bezpieczeństwa Psychicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020, s. 5.

5  S. Bobula, O uśmiech dziecka – promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci 
i młodzieży, prezentacja na konferencji „Budujemy Krakowski Model Bezpieczeństwa Psy-
chicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020.

6  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edu-
kacyjnymi w Krakowie, ul. Gertrudy 2.

7  Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, 
ul. Półkole 11.
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bierze udział 20 szkół (12 w roku szkolnym 2018/2019), a w dwie sieci współ-
pracy zaangażowanych jest ok. 50 nauczycieli. Formy wsparcia udzielane 
partnerom to: diagnoza potrzeb – analiza programów wychowawczo-profilak-
tycznych w szkołach, warsztaty diagnostyczno-rozwojowe, obserwacje lekcji 
z raportami po obserwacji sugerującymi możliwe zmiany w kierunku optyma-
lizacji, konsultacje dla nauczycieli/wychowawców klas, warsztaty w klasach dla 
uczniów, spotkania z rodzicami (indywidualne i grupowe), superwizja i coach- 
ing dla pedagogów i psychologów szkolnych, wsparcie w budowaniu i ewa-
luacji programów wychowawczo-profilaktycznych. Systematyczna ewaluacja 
szkolnych programów profilaktycznych prowadzi prelegenta do wniosku, że 

[…] szkolne programy wychowawczo-profilaktyczne są zbyt obszerne i mało 
kto wie, co w nich tak naprawdę jest zawarte [oraz że występują – przyp. 
aut.], coraz większe problemy z zachowaniem uczniów, czyli fala zmian, któ-
re jeszcze na poziomie organów prowadzących i MEN nie są dostrzegane8. 

Rysunek 4. I ty masz prawo do mediacji w szkole 

Źródło: oprac. DINKSY www.dinksy.com.pl.

Rekomendacje dla praktyki edukacyjnej i profilaktycznej wynikające z ana-
lizy działań w ramach programu „O uśmiech dziecka” sprowadzają się do 
twierdzeń, że 

[…] szkolenia dla nauczycieli to niewystarczająca forma wsparcia. Realna po-
moc to faktyczne wizyty w szkole specjalistów, obserwacje zajęć, współprowa-
dzenie warsztatów dla uczniów wraz z wychowawcami klas, spotkania z rodzi-
cami oraz coaching i superwizje dla psychologów i pedagogów szkolnych9. 

8 S. Bobula, O uśmiech dziecka…, dz. cyt., s. 5.
9 Tamże, s. 6.
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Prelegent zauważa potrzebę wprowadzenia do szkół nauczycieli wspiera-
jących (nie wspomagających) nauczyciela głównego w klasach, w których po-
jawiają się problemy wychowawcze. 

Rysunek 5.  O uśmiech dziecka – promocja zdrowia i profilaktyka zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży 

Źródło: oprac. DINKSY www.dinksy.com.pl.

Relacje w szkole jako podstawa bezpieczeństwa były przedmiotem wystą-
pienia Katarzyny Cieciury ze Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej 
w Krakowie10. Autorka zaakcentowała tezę, że bez relacji nie ma edukacji, 
i opisała realizowane w szkole działania, które mają jej zdaniem największy 
wpływ na pozytywne relacje między podmiotami edukacji szkolnej: uczniem, 
nauczycielem i rodzicem. Pozytywne relacje wymagają jej zdaniem szacunku, 
bezpieczeństwa i zaufania. Prelegentka wskazała na te elementy codzienno-
ści szkolnej, które budują i wzmacniają pozytywne relacje międzyosobowe 
w jej szkole. Są to np. napisy na drzwiach i ścianach szkoły, które motywu-
ją i zachęcają do pozytywnego myślenia o sobie i innych (np. „to będzie do-
bry dzień”). Istotny jest już przebieg rozmowy rekrutacyjnej, podczas której 
nauczyciel poznaje rodzica i dziecko, ich oczekiwania, zainteresowania, po-
trzeby i problemy. Jest to rodzaj wstępnej diagnozy, dzięki której możliwy 
jest najbardziej optymalny dla dzieci dobór uczniów do oddziału szkolne-
go. Kolejnym elementem codzienności szkolnej jest brak anonimowości, bo 
nauczyciele znają uczniów, mówią do nich po imieniu niezależnie od tego, 
czy uczą w danej klasie. W kontaktach z rodzicem nauczyciele także używają 
imion i podczas powitania podają rękę i dzieciom, i rodzicom, czego uczą się 

10  K. Cieciura, Relacje w szkole jako podstawa bezpieczeństwa, prezentacja na konferencji „Budu-
jemy Krakowski Model Bezpieczeństwa Psychicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020, s. 1.
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uczniowie już w klasach I–III. W licznych, 24–25-osobowych klasach powi-
tanie przez podanie ręki, uśmiech i spojrzenie na ucznia przełamuje strach 
i zachęca do współpracy na lekcji. Szkoła w swoim programie wychowawczo- 
-profilaktycznym unika wyścigu i rankingów. W klasach I–III stosuje się oce-
nę opisową i samoocenę ucznia. Natomiast w klasach IV–VIII wprowadzono 
ocenianie kształtujące z naciskiem na opisową informację zwrotną, unikając 
w ten sposób ocen cyfrowych: 

Nie dajemy naklejek, pieczątek. Uczymy dzieci od pierwszych dni pobytu 
w szkole, że każdy uczy się dla siebie i na miarę swoich możliwości, nie ma 
potrzeby ścigania się z kolegą ani porównywania średniej11. 

Szkoła nie selekcjonuje uczniów na najzdolniejszych i najsłabszych, o naj-
wyższej średniej i niższej, nie prowadzi żadnych wewnętrznych plebiscytów 
np. na najlepszą klasę. Ujednolicony system wychowawczy związany jest 
z uczeniem dzieci odpowiedzialności za siebie, swoją klasę i szkołę. 

Co tydzień lub co dwa wszyscy uczniowie w klasie są za coś odpowiedzial-
ni, np. za ustawienie stołów, za pomoce do lekcji itp. Wychowawcy rozliczają 
uczniów z wywiązanej roli, a uczniowie dokonują samooceny swojej pracy12.

Ciekawą inicjatywą są tzw. zebrania tematyczne, podczas których opraco-
wane przez pedagoga i psychologa szkolnego zagadnienia są prezentowane 
rodzicom na zebraniu, omawiane w kontekście problemów dotyczących bez-
pieczeństwa dzieci w sieci, na ulicy i w domu. Pokazywane rodzicom filmy 
oraz inne materiały przemawiają mocno do wyobraźni, a popularyzowane 
wyniki badań naukowych podnoszą poziom wiedzy o dziecku. Równocześnie 
zagadnienia z obszaru rozwoju dziecka czy problemów edukacyjnych są oma-
wiane w czasie zajęć z uczniami. Podobną rolę odgrywają w praktyce szkol-
nej zebrania trójstronne. Są to zebrania z udziałem dzieci, dające możliwość 
lepszego poznania zespołu klasowego, integracji klasy, indywidualnych kon-
sultacji trójstronnych, czyli omówienia problemu dziecka w trójkącie: rodzic–
dziecko–nauczyciel13. W szkole im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie wprowa-
dzony został całkowity zakaz używania telefonów. 

Telefon jest wyłączony i schowany w plecaku. Uczniowie komunikują 
się z rodzicami poprzez tzw. bazę łączności, czyli sekretariat. Na przerwach 

11 K. Cieciura, Relacje w szkole..., dz. cyt., s. 6.
12 Tamże.
13 Tamże, s. 7.
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bawią się, słuchają muzyki, grają w gry podłogowe. Nawiązują znajomości 
i budują relacje rówieśnicze14.

Dydaktyka także podporządkowana jest głównemu celowi pracy szkoły 
i opiera się na metodach współpracy, na współdziałaniu, eliminowaniu rywa-
lizacji, uczeniu  samodzielności, odpowiedzialności i dokonywania wyborów, 
bo zdaniem kadry pedagogicznej szkoły 

[…] tylko relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu wpływają pozy-
tywnie na budowanie atmosfery w szkole i poczucia bezpieczeństwa15. 

Prowadzona systematycznie od lat ewaluacja procesu wychowania w szko-
le pozwala na sformułowanie wniosku, że istotne znaczenie ma pierwszy etap 
edukacji, podczas którego 

[…] budują się fundamenty zespołu klasowego. Klasy, które wkraczają w trud-
ny okres nastolatków, a miały solidne podstawy wychowawcze w klasach 
młodszych, zdecydowanie lepiej radzą sobie z pokonywaniem problemów 
w klasach starszych, a uczeń, który jest szanowany przez dorosłych i rówieś-
ników, szanuje innych, dobrze czuje się w środowisku, w którym przebywa, 
nie szuka „ucieczki w świat online”, dokonuje właściwych wyborów, potrafi 
być asertywny16. 

Rysunek 6. Relacje w szkole jako podstawa bezpieczeństwa 

Źródło: oprac. DINKSY www.dinksy.com.pl.

14 Tamże.
15 Tamże, s. 8.
16 Tamże, s. 15.
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Organizacja pozarządowa „Falochron” – Fundacja na rzecz Bezpieczeń-
stwa i Współpracy w Szkole zaprezentowała swoja wieloletnią działalność 
w Krakowie i sąsiednich gminach nakierowaną na cele profilaktyczne, wy-
chowawcze i edukacyjne. Szkoła budowania bezpieczeństwa to praktyczny 
program rozwojowy, składający się z 5–6 modułów tematycznych, obejmu-
jący 80–96 godzin pracy. Cztery edycje programu objęły ok. 170 osób. Sześć 
modułów warsztatowych zawiera następujące tematy: diagnoza i interwen-
cja w klasie oparte na teorii procesu grupowego, socjogram projekcyjny, rola 
nauczyciela w procesie grupowym, diagnoza i interwencja w klasie na pod-
stawie analizy struktury klasy, role grupowe, systemowe rozumienie bezpie-
czeństwa, asertywna komunikacja w kontakcie indywidualnym i grupowym, 
techniki sprzyjające współpracy nauczyciela z grupą rodziców, agresja i prze-
moc a konflikt, trójkąt przemocowy, procedury postępowania w kontakcie 
z uczniem doświadczającym przemocy, procedury postępowania w kontakcie 
ze sprawcą przemocy, strategie radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi 
i buntowniczymi, procedury postępowania w kontakcie ze świadkiem prze-
mocy, mechanizmy podtrzymujące przemoc w grupie, procedury szkolne, 
określenie własnych zasobów, planowanie wdrożenia rozwiązań w miejscu 
pracy17. Program opiera się na pracy specjalistów i superwizji realizatorów. 
Wyniki systematycznej ewaluacji programu pozwalają określić najczęściej 
wskazywane jego mocne strony: 

[...] jasno określona misja dotykająca ważnego i trudnego problemu, profesjo-
nalni trenerzy, darmowy udział, atmosfera życzliwości i bezpieczeństwa, czas 
trwania zajęć i rozciągnięcie w czasie pozwalające na wdrażanie w swojej pra-
cy poznanych narzędzi, metod, form pracy, praktyczna strona warsztatów, 
możliwość przetrenowania, nabycia umiejętności i otrzymania wsparcia18. 

Zdaniem prelegentek 

[...] długie i kompleksowe programy rozwojowe tworzą nauczycielom oka-
zję do realnego rozwijania umiejętności oraz wdrażania nowych rozwiązań 
w miejscu pracy, a także mogą stanowić czynnik profilaktyki wypalenia za-
wodowego poprzez tworzenie klimatu wsparcia i zrozumienia19. 

17  M. Serafin, E. Dziados, Szkoła Budowania Bezpieczeństwa. Realizacja programu rozwojowego 
dla nauczycieli i co z tego wynika na przestrzeni lat, prezentacja na konferencji „Budujemy 
Krakowski Model Bezpieczeństwa Psychicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020, s. 5–6.

18 Tamże, s. 7.
19 Tamże, s. 8.
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Pogłębiona analiza materiału ewaluacyjnego z wieloletniej działalności 
Fundacji „Falochron”, w szczególności programu Szkoła Budowania Bezpie-
czeństwa, prowadzi autorów programu do wniosku, że adresowanie dzia-
łań do konkretnych grup odbiorców, ich potrzeb i oczekiwań jest istotnym 
walorem programów interwencyjnych opartych na podejściu evidence based 
practice (por. rozdział 2 niniejszej publikacji). Istotne znaczenie ma też 
wsparcie ze strony dyrektora szkoły i organu prowadzącego, co przejawia się 
w dookreśleniu praw nauczycieli w kontekście pracy z agresywnym rodzicem, 
promowaniu procedur chroniących nauczycieli przed przemocą, wypracowa-
niu i promowaniu procedur antymobbingowych oraz zapewnieniu możliwo-
ści konsultacji z prawnikiem20. Evidence based practice to też 

[...] świadome zarządzanie wiedzą w szkole czy przedszkolu, co oznacza 
transfer tej wiedzy pomiędzy opiekunem stażu i stażystą, zwiększanie sku-
teczności poprzez systematyczny wzrost osób przeszkolonych i ich kompe-
tencji i kształtowanie umiejętności komunikacyjnych między podmiotami 
edukacji szkolnej21.

Rysunek 7.  Szkoła Budowania Bezpieczeństwa. Realizacja programu 
rozwojowego dla nauczycieli i co z tego wynika na przestrzeni lat 

Źródło: oprac. DINKSY www.dinksy.com.pl.

Z kolei Fundacja Samorozwoju „Indigo” zaprezentowała program o nazwie 
„Powerbank meditation”, odpowiadając na pytanie: jak zachować energię do 
pracy i odpoczynku oraz tworzyć zdrowie relacje wśród dzieci i młodzieży? 
Program ten opiera się głównie na metodzie mindfullnes, która w literaturze 

20 Tamże, s. 9.
21 Tamże, s. 10.
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z obszaru prewencji i terapii określana jest jako jedna ze współwystępujących, 
uzupełniających terapie oparte na podejściu kognitywno-behawioralnym 
i oceniana jest wysoko pod względem skuteczności22. Promotorki praktyko-
wania medytacji dla dzieci i młodzieży – Monika Tryboń i Aneta Młodzik – 
odwoływały się do badań własnych nad praktyką medytacji i doświadczeń 
w szkołach europejskich w tym zakresie23.

Rysunek 8. Medytacja jako sposób na poznanie siebie 

Źródło: oprac. DINKSY www.dinksy.com.pl.

Tematykę medytacji i treningu mentalnego jako metody działań psycho-
edukacyjnych i profilaktycznych omówiła też Lidia Kućmierz w prezentacji 
pt. „Szczęścia można się nauczyć”24. 

Program wychowawczo-profilaktyczny „Rozum ponad przemoc” adreso-
wany jest do przedszkolaków i nauczycielek przedszkoli krakowskich. Jego 
celem głównym jest profilaktyka zdrowia psychicznego dziecka poprzez 
kształtowanie społecznych kompetencji i zapobieganie agresji. Afiliowany 
jest on przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Au-
torką programu jest Wanda Papugowa – psycholog, mediator, do września 

22  Por. P.M. Miller (red.), Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych, tłum. 
E. Józefowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 231 i n.; 
J. Teasdale, M. Williams, Z. Segal, Praktyka uważności. Ośmiotygodniowy program ćwiczeń 
pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego, tłum. J. Bilmin, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 15–16. 

23  M. Tryboń, A. Młodzik, Medytacja jako sposób na poznanie siebie, prezentacja na konferencji 
„Budujemy Krakowski Model Bezpieczeństwa Psychicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020, 
s. 6.

24  L. Kućmierz, Szczęścia można się nauczyć, prezentacja na konferencji „Budujemy Krakowski 
Model Bezpieczeństwa Psychicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020.
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2019 roku dyrektor SPPP dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie25. 
Program oparto na założeniu, że doskonalenie kompetencji wychowawczych 
nauczycielek może przyczynić się do kształtowania optymalnych relacji 
z przedszkolakami i wsparcia rozwoju społecznego dziecka. Natomiast 

[…] oddziaływania wychowawcze, uwzględniające czynniki rozwoju emocjo-
nalno-społecznego, mogą przyczynić się do rozwoju umiejętności społecz-
nych, zapobiegać dziecięcej agresji i wzmocnić kondycję psychiczną dziecka26. 

Rysunek 9. Szkoła marzeń, czyli szczęścia można się nauczyć

Źródło: oprac. DINKSY www.dinksy.com.pl

W omawianym kształcie program realizowany jest od kwietnia 2019 roku 
i składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest 20-godzinne szkolenie 
dla nauczycieli (200 osób, po dwie z każdego przedszkola), którego treści 
koncentrują się na asertywności, poczuciu własnej skuteczności, stawianiu 
wymagań, rozwiązywaniu problemów i konfliktów bez stosowania przemo-
cy, określaniu roli nauczyciela w trudnych sytuacjach wychowawczych, rozu-
mieniu emocji własnych i dziecka. Drugi etap obejmuje realizację programu 
zawartego w książce Dzielne dzieci w grupach dzieci 5–6-letnich pod kierow-
nictwem liderów, czyli nauczycielek przedszkoli przeszkolonych w pierwszej 
części programu. Trzeci etap polega na szkoleniu pozostałych nauczycieli 
z danego przedszkola z udziałem wyszkolonych 200 osób – liderów programu 

25  W. Papugowa, Rozum ponad przemoc. Profilaktyka zdrowia psychicznego dziecka poprzez 
kształtowanie społecznych kompetencji i zapobieganie agresji. Program dla nauczycielek i przed-
szkolaków, prezentacja na konferencji „Budujemy Krakowski Model Bezpieczeństwa Psy-
chicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020, s. 1.

26 Tamże, s. 2.
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oraz superwizorów, trenerów, pracowników poradni i osób, które szkoliły 
nauczycieli27. Wskaźnikami realizacji celów założonych w programie są ob-
serwowalne zmiany w obszarze opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym 
pracy przedszkola, takie jak wzrost kompetencji nauczyciela (np. poprzez 
umiejętne rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych, stawianie wymagań 
edukacyjnych) oraz prezentowanie przez samych przedszkolaków postaw 
prospołecznych i współpracy rówieśniczej. Program W. Papugowej ma cha-
rakter projektu badawczego, realizowanego przy współpracy z Instytutem 
Psychologii Stosowanej UJ, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
ODN w Krakowie i Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną.

Rysunek 10. Rozum ponad przemoc

Źródło: oprac. DINKSY www.dinksy.com.pl.

Prezentacja pt. „4 proste zasady i co z nich wynika” to refleksja pedagoga 
szkolnego Agnieszki Barber28 po pięciu latach stosowania systemu czterech 
zasad w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie, która 
liczy 36 oddziałów (ok. 760 uczniów). Cztery proste zasady autorstwa Jima 
Larsona29 to: „bądź punktualny, bądź gotów do pracy!”, „szanuj przestrzeń 
innych!”, „szanuj prawo innych do nauki!”, „problemy rozwiązuj wyłącznie 
za pomocą rozumu!”. Zasady te dotyczą każdego ucznia, nauczyciela, pra-
cownika szkoły i rodziców. Tworzą one system, który ma działać przez osiem 

27 W. Papugowa, Rozum ponad przemoc..., dz. cyt., s. 10.
28  A. Barber, 4 proste zasady, prezentacja na konferencji „Budujemy Krakowski Model Bezpie-

czeństwa Psychicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020, s. 1.
29  J. Larson, Najpierw pomyśl. Trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów 

szkół ponadpodstawowych, tłum. Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”, Wy-
dawnictwo „Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2013.
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lat podróży ucznia ścieżką edukacji w SP 2730. Ich promowanie nakierowane 
jest na uczenie uczniów odpowiedzialności i sprawczości w podejmowaniu de-
cyzji dotyczących ich bezpieczeństwa, uczenie szacunku i gotowości do pracy. 
Zasady te są konstytutywne dla modelu pomocy udzielanej uczniom, który 
obejmuje: psychologa, logopedę, nauczyciela terapii pedagogicznej, pedago-
ga – koordynatora pomocy, i opiera się na pracy w relacjach między uczniami 
a nauczycielami, rodzicami a nauczycielami oraz dziećmi a ich rodzicami. 

Rysunek 11. 4 proste zasady i co z nich wynika

Źródło: oprac. DINKSY www.dinksy.com.pl.

Kolejne wystąpienia krakowskiego środowiska koncentrowały się na opi-
sie działań instytucjonalnych w zakresie profilaktyki. I tak Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 2 przy ul. Kopernika 19 w Krakowie jest placówką przeznaczoną 
dla dzieci z różnymi zaburzeniami, od reakcji adaptacyjnych poprzez nerwice 
do zaburzeń psychotycznych. Zespół placówek tworzą: Przedszkole Specjalne 
nr 8 w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Po-
bytu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika, 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 122 (kl. I–VIII łączone) w Oddziale Psychia-
trii Dzieci i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu WSSD im. św. Lu-
dwika i XXXIV Liceum Ogólnokształcące w Oddziale Dziennym i Stacjonar-
nym Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego. Celem 
szkół zrzeszonych w zespole jest przede wszystkim oddziaływanie terapeu-
tyczne, którego efektem ma być readaptacja uczniów w szkołach macierzy-
stych i środowisku rówieśniczym. Natomiast 

30 A. Barber, 4 proste zasady, dz. cyt., s. 5.
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[…] głównym zadaniem nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych 
jest nawiązanie kontaktu z uczniem, przywrócenie mu utraconej wiary we 
własne siły, odbudowanie zaufania do otoczenia oraz pomoc w wyrównywa-
niu braków edukacyjnych wynikających z choroby31. 

W przedszkolu przyszpitalnym w ciągu trzech ostatnich lat przebywało 
ok. 10 dzieci dziennie, a najczęściej przyczynami ich pobytu w szpitalu były 
autyzm, niepełnosprawność ruchowa, afazja i niepełnosprawności sprzężo-
ne. Zasadniczo zajęcia terapeutyczne i szkolne w WSSD im. św. Ludwika od-
bywają się wspólnie dla dzieci oddziału dziennego i stacjonarnego, co sprzyja 
reintegracji społecznej wychowanków. Zdaniem prelegentki 

Szkoła jest istotnym elementem nie tylko wspierającym terapię, ale i te-
rapeutycznym, a relacja, jaka wytwarza się między nauczycielem a uczniem, 
często oddziałuje na efekt procesu leczenia. Zajęcia szkolne zapewniają po-
czucie normalności i bezpieczeństwa, pozytywnie wpływając na samoakcep-
tację dziecka32. 

Rysunek 12. Szkoła osobliwa

Źródło: oprac. DINKSY www.dinksy.com.pl.

„Tańcowała igła z nitką…, czyli o profilaktyce w szkołach z perspektywy  
teorii przywiązania” to tytuł prezentacji Urszuli Turyny ze Specjalistycznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”. Pre-
zentowany przez nią program „Kot w tarapatach” opiera się na teoretycznych 

31  M. Brzeska, Szkoła osobliwa, prezentacja na konferencji „Budujemy Krakowski Model Bez-
pieczeństwa Psychicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020, s. 5.

32 Tamże, s. 10.
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podstawach wywodzących się z licznych teorii przywiązania, co pozwala zbu-
dować systemowe działania profilaktyczne na bezpiecznej relacji nauczyciel– 
–uczeń33. 

Rysunek 13.  Tańcowała igła z nitką…, czyli o profilaktyce w szkołach 
z perspektywy teorii przywiązania

Źródło: oprac. DINKSY www.dinksy.com.pl.

Zasobem dla budowania bezpieczeństwa ucznia w szkołach krakowskich 
są rodzice i ich doświadczenia we współpracy ze szkołami i placówkami 
oświatowymi oraz ich aktywność w samorządzie lokalnym. „Działajmy razem 
dla zdrowia naszych dzieci” to prezentacja stanowiska Zespołu Doradcze-
go Rodziców przy Prezydencie Miasta Krakowa. Prelegentka – członkini tego 
zespołu – przedstawiła najważniejsze jej zdaniem postulaty służące optyma-
lizacji działań prozdrowotnych wśród uczniów krakowskich szkół. Zwróciła 
uwagę na program nauczania i stresogenną organizację zajęć szkolnych, za-
grożenia uzależnieniami od mediów elektronicznych, potrzebę szybkiej diag-
nozy trudności szkolnych ucznia, podniesienie poziomu kultury szkoły po-
przez poprawę wzajemnej komunikacji między podmiotami edukacji szkolnej 
i budowanie autorytetu nauczyciela – pedagoga34. 

Potrzeby i oczekiwania prezentowane podczas wystąpienia zyskały 
poparcie Zespołu Doradczego Rodziców przy Prezydencie Miasta Krakowa. 

33  U. Turyna, Tańcowała igła z nitką czyli o profilaktyce w szkołach z perspektywy teorii przywiąza-
nia, prezentacja na konferencji „Budujemy Krakowski Model Bezpieczeństwa Psychicznego 
w Szkole”, Kraków 16.01.2020, s. 5.

34  B. Grzybowska, Działajmy razem dla dobra naszych dzieci, prezentacja na konferencji „Bu-
dujemy Krakowski Model Bezpieczeństwa Psychicznego w Szkole”, Kraków 16.01.2020, 
s. 13–14.
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Zdecydowanie potencjał świadomych swych potrzeb i praw rodziców uczniów 
krakowskich szkół powinien być brany pod uwagę przy budowania modelu 
bezpieczeństwa uczniów w szkole. Analiza zasobów i potrzeb środowiska lo-
kalnego Krakowa powinna objąć także głosy samych uczniów – najważniej-
szych podmiotów edukacji szkolnej. Przedstawiciele środowisk uczniowskich 
wyrazili swoje opinie w ankiecie ewaluacyjnej i aktywnie uczestniczyli w kon-
ferencji, co świadczyć może o ich zaangażowaniu w szkolne działania profi-
laktyczne. 

Rysunek 14. Działajmy razem dla dobra naszych dzieci

Źródło: DINKSY www.dinksy.com.pl.
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Część III
Wnioski i rekomendacje  
dla praktyki profilaktycznej





1.  Wnioski z badań diagnostycznych 
zasobów, potrzeb i oczekiwań 
środowisk krakowskich w zakresie 
profilaktyki

M. Borkowska-Żebrowska 
K. Czaczuń 
J. Kusztal 
M. Turczyk

Rezultatem prezentowanych na łamach niniejszej publikacji badań zasobów 
(potrzeb, oczekiwań i dobrych praktyk) krakowskich środowisk szkolnych 
w zakresie profilaktyki mają być wskazania i rekomendacje do stworzenia 
krakowskiego modelu budowania i wzmacniania bezpieczeństwa psychiczne-
go dzieci i młodzieży. 

Przeprowadzone badania zasobów szkolnych środowisk lokalnych w Kra-
kowie obejmowały:

−	analizę i interpretację ram prawnych i systemowych dla stworzenia kra-
kowskiego modelu bezpieczeństwa psychicznego w szkołach;

−	diagnozę działań profilaktycznych (programów, projektów, kampanii 
społecznych) w obszarze budowania i wzmacniania bezpieczeństwa psy-
chicznego w wymiarze ogólnopolskim dostępnych w Krakowie;

−	diagnozę działań profilaktycznych (programów, projektów, inicjatyw) 
prowadzonych w środowisku lokalnym Krakowa;

−	diagnozę dobrych praktyk prezentowanych podczas konferencji nauko-
wo-szkoleniowej stanowiącej forum dla wypowiedzi podmiotów eduka-
cji szkolnej w Krakowie;
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−	diagnozę potrzeb i oczekiwań krakowskich środowisk szkolnych w za-
kresie profilaktyki w Krakowie. 

Wnioski z przeprowadzonych badań obejmują wyżej zarysowane obszary 
diagnostyczne. 

1.1.  Wnioski z analizy i interpretacji ram prawnych 
i systemowych

M. Turczyk 

Badania dotyczące prawnego kontekstu budowania modelu bezpieczeństwa 
psychicznego uczniów krakowskich szkół odwołują się do dość dokładnie ure-
gulowanej przez ustawodawcę sfery związanej z wychowawczo-profilaktycz-
ną funkcją szkoły. Sama instytucja prawna, jaką jest program wychowawczo-
-profilaktyczny, nie jest nowa w aspekcie obowiązującego prawa oświatowego. 
Pewną nowością jest natomiast powiązanie w nowy byt prawny rozłącznych 
do tej pory dwóch programów w pracy szkoły, tj. programów wychowawczego 
i profilaktycznego. Ramy ustawodawcze przewidzianego w przepisach prawa 
oświatowego programu są spójne i uznać należy za logiczne oraz prawidłowe 
ich ukształtowanie w obecnej postaci. Również mocne powiązanie programu 
profilaktyczno-wychowawczego z podstawą programową kształcenia ogólne-
go, która zgodnie z artykułem 4 pkt 24 ustawy Prawo oświatowe musi okreś- 
lać również zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły i placówki, służyć 
powinno uspójnieniu działań szkoły w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa 
dziecka. 

Tym, co dodatkowo istotne z punktu widzenia prowadzonych przez nas 
badań i prowadzonej refleksji w obszarze normatywnym szkolnej profilakty-
ki, jest zwrócenie uwagi na fakt, że prawo określające ramy działań profilak-
tycznych w aspekcie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dzieci w szkole jest 
nie tylko jednym z czynników warunkujących realizację zadań oświatowych, 
ale także, a może przede wszystkim właśnie jest tym elementem rzeczywi-
stości szkolnej, który ma chronić prawidłowy rozwój i zabezpieczać procesy 
socjalizacji prawnej dziecka. 

Spojrzenie na prawo jako ważny element środowiska wychowawczego 
i profilaktycznego szkoły stwarza konkretne wyzwania dla szkolnego progra-
mu wychowawczo-profilaktycznego w zakresie edukacji prawnej, edukacji dla 
bezpieczeństwa i kształtowania kompetencji prawnonormatywnych nauczy-
cieli. Implikuje to po stronie nauczyciela konieczność uaktualniania wiedzy, 
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kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych, aby odpowiednio 
odczytać, zinterpretować i zareagować w konkretnej – zdeterminowanej 
prawnie – sytuacji edukacyjnej. Mowa tu o swoistym obszarze kompetencji 
współczesnego nauczyciela, które pozwalają mu się poruszać w skompliko-
wanej strukturze prawnej polskiego systemu oświaty, przy zabezpieczeniu 
praw wychowanków. W aspekcie zadań profilaktycznych stawianych przed 
polską szkołą kształtowanie kompetencji prawnonormatywnych nauczycieli 
oraz wprowadzenie superwizji prawnych dla dyrektorów placówek są ważny-
mi rekomendacjami z prowadzonych badań. 

Sama natomiast problematyka zapewnienia bezpieczeństwa ucznia 
w szkole wymaga nieustannego, świadomego, podejmowanego na podsta-
wie wyników badań empirycznych kreowania i realizowania norm prawa 
pozytywnego. Jest to tematyka bardzo rozległa, interdyscyplinarna, wielo-
wymiarowa, zarówno pod względem merytorycznym, jak i prakseologiczno-
-metodycznym. Podjęte przez nas badania uwidaczniają potrzebę wspierania 
szkół i placówek w projektowaniu działalności profilaktyczno-wychowawczej. 
Szczególny akcent w oddanej w ręce czytelnika publikacji położony został na 
zabezpieczenie jednej z podstawowych potrzeb dziecka – potrzeby bezpie-
czeństwa w środowisku bezpośredniego rozwoju, jakimi są szkoła i placówka 
edukacyjna. Prowadzone analizy jednoznacznie wskazują, że bez zabezpie-
czenia tej przestrzeni działań oświatowych nie można mówić o pełnej realiza-
cji prawa dziecka do edukacji, a w konsekwencji również – praw dziecka w sy-
stemie edukacji. Niniejsze badania zwracają uwagę na wyznaczniki potrzeb 
społecznych w zakresie podejmowania i ukierunkowywania działalności pro-
filaktycznej szkoły i placówki. W głównej mierze przybierają one charakter 
działań opiekuńczych, diagnostycznych, wspierających, terapeutycznych, ale 
także edukacyjnych, zorientowanych na wszystkie podmioty rzeczywistości 
edukacyjnej, tj. uczniów, nauczycieli i rodziców.

1.2.  Wnioski z analizy ogólnopolskich programów 
i kampanii profilaktycznych

J. Kusztal

Pomimo ograniczeń wynikających z przyjętej koncepcji metodologicznej ba-
dań (opisanych w podrozdziałach 3.1–3.4) możliwe jest wskazanie następu-
jących wniosków z analizy ogólnopolskich programów i kampanii profilak-
tycznych.
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Dostępne w sieci programy i kampanie profilaktyczne stanowią bez 
wątpienia cenne zasoby możliwe do wykorzystania w projektowaniu ade-
kwatnych do wybranych adresatów działań profilaktycznych. Programy 
w zdecydowanej większości realizowane są bezpłatnie lub dają możliwość 
finansowania ze środków publicznych, więc nie stanowi to bariery w skorzy-
staniu z nich. Rekomendowanie ich przez instytucje publiczne na szczeblu 
ogólnopolskim daje gwarancję ich poprawności metodologicznej, choć nie 
wszystkie spełniają wysokie kryteria skuteczności. Zdecydowana większość 
z nich nie uwzględnia praktyki opartej na dowodach badań naukowych (EBP), 
ale jako dobre praktyki profilaktyczne, najczęściej realizowane na poziomie 
uniwersalnym, nakierowane są one na cele ogólnorozwojowe i psychoedu-
kacyjne. Sposób dotarcia do tych zasobów jest niczym nieograniczony, choć 
barierą może być nieaktualność stron internetowych i ich niekompletność. 
Wyselekcjonowane kampanie profilaktyczne o zasięgu ogólnopolskim także 
dają możliwość objęcia ich oddziaływaniem uczniów krakowskich szkół, a ich 
elementy mogą być wykorzystane jako inspiracje lub gotowe rozwiązania (tak 
koncepcyjne, jak metodyczne) w projektowaniu działań profilaktycznych na-
kierowanych na budowanie i wzmacnianie bezpieczeństwa w krakowskich 
szkołach i placówkach. 

1.3.  Wnioski z analizy działań profilaktycznych 
realizowanych w Krakowie

M. Borkowska-Żebrowska

Wnioski z analizy działań profilaktycznych zgromadzonych za pomocą 
kwestionariusza wysłanego do krakowskich szkół i placówek są niejedno-
znaczne i trudne do syntetycznego zaprezentowania. Zdecydowanie meto-
da badań w znacznej mierze zdeterminowała rodzaj zebranego materiału 
badawczego. Choć kwestionariusz został dobrany adekwatnie do celu ba-
dań i sprawdzony w badaniach pilotażowych na małej grupie adresatów, 
to prawdopodobnie język narzędzia i jego kształt (arkusz kalkulacyjny) 
mogły skutecznie zniechęcić osoby odpowiedzialne w szkołach i placów-
kach oświatowych do jego wypełnienia. Stosunkowo krótki czas zbierania 
danych i zdecydowanie chaotyczny sposób wypełniania arkusza przez in-
stytucje i placówki oświatowe przyczyniły się do zgromadzenia jedynie nie-
kompletnych i nie zawsze adekwatnych do zadanych pytań informacji. Stąd 
wynikają konieczność powtórzenia diagnozy na bazie aktualnych doświad-
czeń i zoptymalizowanie procesu badawczego. 
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Generalnie działania profilaktyczne prowadzone w szkołach i placówkach 
oświatowych są bardzo zróżnicowane i jako takie mogą być cennym zasobem 
środowiska szkolnego do wykorzystania w praktyce wychowawczo-profilak-
tycznej.

1.4.  Wnioski z analizy dobrych praktyk, potrzeb 
i oczekiwań krakowskich środowisk szkolnych

K. Czaczuń

Po analizie dobrych praktyk, potrzeb i oczekiwań środowisk szkolnych omó-
wionych na konferencji, która stanowiła forum wymiany myśli i dobrych 
praktyk profilaktycznych (16 stycznia 2020 roku w Urzędzie Miasta Krako-
wa), można sformułować następujące wnioski. 

Pedagodzy krakowscy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji pub-
licznych realizujących cele edukacyjne, liderzy organizacji pozarządowych 
są zainteresowani inicjatywami, konferencjami, ogólnie miejscami, gdzie 
mogą doskonalić swoje kompetencje w zakresie profilaktyki, o czym świadczy 
choćby ich zaangażowanie w przedstawianie swoich doświadczeń zarówno 
w formie wystąpień konferencyjnych, jak i przygotowanych posterów. Pre-
zentowane przez nich doświadczenia, własne inicjatywy, refleksje w zakresie 
profilaktyki w szkole, a także umiejętność szerszego spojrzenia na problemy 
swoich wychowanków i ich rodzin to przykłady ich kompetencji w obsza-
rze organizowania i realizowania zadań wychowawczych i profilaktycznych 
szkoły czy placówki, którą reprezentują. Dobre praktyki profilaktyczne, czyli 
realizowane przez nich programy wychowawczo-profilaktyczne, najczęściej 
autorskie lub wykorzystujące elementy programów rekomendowanych czy 
moduły programu „Bezpieczny Kraków”, okazały się różnorodne, wieloaspek-
towe, adekwatne do potrzeb uczniów i wychowanków, ciekawe poznawczo 
i zawsze angażujące wszystkie podmioty edukacji szkolnej. Celami spotkania, 
na którym te dobre praktyki zostały zaprezentowane, były wymiana myśli 
i doświadczeń, stworzenie szansy na szerszy odbiór w środowisku Krakowa 
i wzajemne inspiracje dla optymalizacji działań nakierowanych na bezpie-
czeństwo uczniów i wychowanków.

Pedagodzy i nauczyciele (szczególnie nauczyciele przedmiotowi oraz edu-
kacji elementarnej) potrzebują wiedzy interdyscyplinarnej w celu ukształ-
towania wrażliwości na problemy psychiczne współczesnych uczniów i ich 
rozumienia, czyli działań nakierowanych na podniesienie poziomu kompe-
tencji wychowawczych. 
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Pedagodzy i nauczyciele potrzebują lidera dla specjalistów szkolnych, któ-
ry służyłby im wsparciem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dnia 
codziennego. Lider byłby specjalistą i koordynatorem wzmacniającym (po-
przez doradztwo, superwizje itp.) nauczyciela czy pedagoga.

Kadra pedagogiczna i kadra zarządzająca potrzebują wsparcia prawnego 
i instytucjonalnego – informacji, procedur bezpieczeństwa, aktualizowanej 
sieci placówek wspierających i współpracujących ze szkołą (poradnie zdro-
wia publicznego, szpitale, poradnie diagnostyczne, ośrodki terapeutyczne, 
szpitale, szpitale psychiatryczne, ośrodki pomocy społecznej, sieć organiza-
cji pozarządowych) działających w środowisku lokalnym szkoły. Koniecznym 
elementem wsparcia szkół i placówek w tym obszarze mogą być superwizje 
prawne dla nauczycieli i kadry zarządzającej.

Nauczyciele powinni zostać objęci długofalowym szkoleniem, wsparciem 
i konsultacjami w zakresie realizacji swoich zadań wychowawczo-profilak-
tycznych, przy czym sama realizacja programu profilaktycznego (uzupełnia-
jącego dla programu wychowawczo-profilaktycznego, którego umocowanie 
jest ustawowe) zależy od postawy dyrektora szkoły. Od niej zależą też moż-
liwość i sposób finansowania realizacji programów profilaktycznych w danej 
szkole czy placówce.

Nauczyciele i pedagodzy zwracają uwagę na program długofalowy, ale ła-
twy do zastosowania, który daje możliwość realizacji treści w ramach kilku 
przedmiotów (nie tylko lekcje wychowawcze). Ważne jest przygotowanie na-
uczycieli do realizacji programu prowadzone w ramach szkolenia, wsparcia 
i superwizji ze strony specjalistów, również długofalowo, przed i w trakcie 
realizacji programu w klasie. 



2.  Rekomendacje – czyli jaki powinien 
być krakowski model bezpieczeństwa 
ucznia i jakiego programu 
profilaktycznego potrzebujemy?

M. Piasecka

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy pozytywnej, bazującej na analizie 
zasobów, potrzeb i oczekiwań oraz przy uwzględnieniu standardów jakości 
programów profilaktycznych1, a także rekomendacji zawierających wytyczne 
oparte na dowodach naukowych (w tym rekomendacje WHO2 oraz UNESCO3 
w obszarze zapobiegania przemocy w szkołach) zaleca się: 

− opracowanie programu wzmacniania poczucia bezpieczeństwa uczniów 
w szkole z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej oceny potrzeb 
i zasobów opartych na strategiach bazujących na dowodach naukowych 
oraz etapach określonych przez standardy jakości w profilaktyce;

− implementację pilotażowego programu wraz z jego monitoringiem w fa-
zie wdrażania i doskonaleniem poprzez wprowadzanie modyfikacji na 
bazie wyników prowadzonych badań ewaluacyjnych (ewaluacja forma-
tywna, następnie ewaluacja procesu oraz na późniejszym etapie – ewa-
luacja wyniku);

1  Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejskie standardy ja-
kości w profilaktyce uzależnień od narkotyków, red. pol. J. Węgrzecka-Giluń, A. Malczewski, 
tłum. Paweł Nowocień, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2011.

2  World Health Organization, School-based Violence Prevention: A Practical Handbook, World 
Health Organization, Geneva 2019.

3  UNESCO, Stopping Violence in Schools: A Guide for Teachers, https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000184162, dostęp: 19.05.2020.
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− opracowanie (jako krok następny) ostatecznej wersji programu i poddanie 
ewaluacji wyniku oraz jego rozpowszechnianie, jeśli badanie ewaluacyj-
ne potwierdzi skuteczność.

Dodatkowo na podstawie oceny potrzeb, zasobów i oczekiwań krakowskie-
go środowiska szkolnego oraz wyżej wskazanych wytycznych rekomenduje 
się uwzględnienie następujących działań na etapie projektowania modelu od-
działywań profilaktycznych:

− utworzenie szkolnego zespołu koordynującego (wraz z poszerzeniem 
wiedzy i umiejętności tego zespołu w zakresie przeciwdziałania zacho-
waniom ryzykownym uczniów oraz wzmacniania poczucia bezpieczeń-
stwa wśród uczniów w szkole), którego rola, poza nadzorem i organi-
zacją działań, polegałaby także na wspieraniu członków społeczności 
szkolnej (nauczycieli, uczniów, rodziców) i/lub wskazaniu podmiotów 
w zakresie oczekiwanego wsparcia;

− rozpoznanie i utworzenie sieci wsparcia, z której może skorzystać szko-
ła w trakcie realizacji programu oraz po jego zakończeniu (w tym wspar-
cia prawnego poprzez superwizje prawne dla dyrektorów placówek 
i kształtowanie kompetencji prawnonormatywnych nauczycieli oraz 
instytucjonalnego poprzez podtrzymanie lub nawiązanie współpracy 
z placówkami lub instytucjami wspierającymi i/lub współpracującymi ze 
szkołą, takimi jak: poradnie zdrowia publicznego, poradnie diagnostycz-
ne, ośrodki terapeutyczne, szpitale, w tym szpitale psychiatryczne, ośrod-
ki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe);

− przeprowadzenie szkoleń mających na celu wzmacnianie kompetencji 
nauczycieli w zakresie wychowawczo-profilaktycznym, w tym w obsza-
rze pozytywnej dyscypliny i zarządzania klasą, rozpoznawania sytua-
cji trudnych oraz reagowania na tego typu incydenty oraz zapewnie-
nie ciągłego wsparcia poprzez stworzenie mechanizmów wzajemnego 
wsparcia, a także konsultacje ze specjalistami oraz superwizje; 

− współpracę z rodzicami poprzez: zaangażowanie ich w działania pro-
wadzone przez szkołę oraz zaproszenie ich do zasiadania w komitetach 
koordynujących; zwiększenie świadomości wśród rodziców na temat 
zjawisk niepożądanych oraz strategii wzmacniania bezpieczeństwa; 
prowadzenie działań skierowanych do rodziców w celu doskonalenia 
kluczowych umiejętności wychowawczych;

− współpracę ze społecznością poprzez: udział w wielosektorowych orga-
nach koordynujących zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci 
i młodzieży oraz angażowanie członków społeczności w szkolne komi-
tety koordynujące i opracowujące szkolne zasady i procedury postępo-
wania, w tym korzystanie przez szkołę ze wsparcia innych instytucji;
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− korzystanie z zasobów rekomendowanych programów profilaktycznych, 
które mogą zostać wykorzystane jako element wdrażania szerszej stra-
tegii mającej na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów;

−	dostosowanie budynków i terenu szkoły poprzez identyfikację punktów 
krytycznych związanych z zachowaniami ryzykownymi oraz znalezienie 
praktycznego rozwiązania zidentyfikowanych trudności.

Warto raz jeszcze podkreślić, że istotne jest prowadzenie badań ewaluacyj-
nych w zakresie: a) ewaluacji formatywnej, aby doskonalić pilotażową wersję 
programu; b) ewaluacji procesu, w celu określenia: czy proces wdrażania pro-
gramu przebiega zgodnie z założeniami; jaki jest poziom satysfakcji uczest-
ników; opinii na temat mocnych i słabych stron programu, oraz c) ewaluacji 
wyniku, w celu określenia skuteczności programu poprzez pomiar efektów 
bezpośrednich i odroczonych. Badania winny być prowadzone przy uwzględ-
nieniu najwyższych standardów jakości. Po określeniu poziomu skuteczności 
tak opracowanego modelu możliwe będzie jego dalsze rozpowszechnianie. 

Tak zaprojektowany, wdrożony oraz poddany badaniom ewaluacyjnym 
systemowy program profilaktyczny dla szkół i placówek krakowskich wpisuje 
się w proces budowania krakowskiego modelu bezpieczeństwa psychicznego 
opartego na standardach jakości dla programów profilaktycznych, wytycz-
nych WHO i UNESCO w zakresie przeciwdziałania przemocy w szkołach oraz 
nurcie evidence based practice. 
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Podsumowanie

J. Kusztal

Celem niniejszej publikacji była diagnoza zasobów środowiskowych w Kra-
kowie w zakresie profilaktyki w szkole. Została ona oparta na modelu diag-
nozy salutogenetycznej, korespondującej z założeniami psychologii pozytyw-
nej i wyrastającej z niej koncepcji – modelu dobrego życia (GLM), opisanych 
w podrozdziale 1.2 części pierwszej publikacji. Problematyka działań pro-
filaktycznych przedstawiona została na podstawie założeń nurtu evidence  
based practice, czyli interwencji społecznych czy profilaktycznych opartych na 
wynikach badań naukowych, co opisane zostało w podrozdziałach 1.2 i 1.3 
publikacji. Światowe standardy jakości programów profilaktycznych wyra-
stające z nurtu evidence based practice stanowiły punkt odniesienia do oceny 
zgromadzonych i opisanych działań profilaktycznych. Dokonanie diagnozy 
zasobów środowiskowych Krakowa w zakresie profilaktyki w szkole jest ko-
niecznym pierwszym krokiem do stworzenia krakowskiego modelu budowa-
nia i wzmacniania bezpieczeństwa uczniów w szkole. Kategoria bezpieczeń-
stwa dziecka – ucznia zdefiniowana została na łamach niniejszej publikacji 
szeroko, na bazie interdyscyplinarnej literatury przedmiotu. Opisane szcze-
gółowo wymiary bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego ucznia w szkole 
zostały odniesione do kompetencji nauczycieli, wychowawców, pedagogów 
oraz dyrektora szkoły i placówki oświatowej, bo wszystkie te podmioty sta-
nowią gwarancję (na podstawie przepisów prawa) bezpieczeństwa ucznia 
w szkole. Ono zaś jest warunkiem koniecznym realizacji prawa dziecka do 
edukacji. Kategorie te wzajemnie się uzupełniają i dyskurs o bezpieczeństwie 
ucznia w szkole nie może być prowadzony bez odniesień do prawa do edu-
kacji i jego gwarancji normatywnych. Agresja i przemoc jako egzemplifikacje 
braku bezpieczeństwa ucznia to z kolei zachowania niepożądane, ryzykowne 
i problemowe, wokół których najczęściej (podobnie jak w przypadku uzależ-
nień) buduje się programy profilaktyczne. Idea budowania czy wzmacniania 
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poczucia bezpieczeństwa przenoszona jest na działania zapobiegające bar-
dziej konkretnym przejawom braku bezpieczeństwa, czyli zachowaniom ryzy-
kownym czy problemowym widocznym w szkole i środowisku rówieśniczym. 

Diagnoza zasobów środowiskowych obejmowała: analizę ram prawnych 
i systemowych dla stworzenia krakowskiego modelu bezpieczeństwa psy-
chicznego w szkołach, diagnozę ogólnopolskich działań profilaktycznych 
(programów, projektów, kampanii społecznych) dostępnych w Krakowie, 
diagnozę działań profilaktycznych (programów, projektów, inicjatyw) pro-
wadzonych w środowisku lokalnym Krakowa, diagnozę dobrych praktyk pre-
zentowanych podczas konferencji naukowo-szkoleniowej stanowiącej forum 
dla wypowiedzi podmiotów edukacji szkolnej w Krakowie oraz diagnozę po-
trzeb i oczekiwań krakowskich środowisk szkolnych w zakresie profilaktyki 
w Krakowie. Opisana szczegółowo metodologia badań w zakresie przeglądu 
systematycznego (na bazie kryteriów doboru źródeł, czyli kategorii ugrun-
towanych teoretycznie w rozdziałach 1 i 2 części pierwszej niniejszej publi-
kacji), analizy dokumentów i sondażu diagnostycznego (którego status me-
todologiczny w opisanych badaniach jest niejednoznaczny, zob. rozdział 5 
części drugiej publikacji) zaplanowana została etapowo, wynikała z przyjętej 
koncepcji teoretycznej badań i pozwoliła na wysunięcie poprawnych meto-
dologicznie wniosków w zakresie teorii i praktyki profilaktycznej w szkole. 
Trudności i ograniczenia procesu badawczego zostały opisane w publikacji 
w odniesieniu do każdego etapu badań, a ich konsekwencje widoczne są już 
w fazie samych analiz i interpretacji oraz wnioskowania i rekomendacji dla 
praktyki profilaktycznej. 

Wnioski z badań diagnostycznych uporządkowano adekwatnie do przed-
miotu badań, przy czym wskazano na ich ograniczony charakter, determino-
wany głównie sposobem zbierania i jakością zgromadzonych danych (infor-
macji uzyskanych od podmiotów edukacyjnych w Krakowie). Sformułowane 
rekomendacje dla praktyki profilaktycznej nakierowane są na budowanie 
i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów krakowskich szkół 
i placówek oświatowych i sformułowano je na podstawie standardów jako-
ści programów profilaktycznych oraz wniosków wyprowadzonych z analiz 
zasobów środowiska szkolnego Krakowa. Założony na początku niniejszej 
publikacji cel badawczy w zakresie budowania teorii działań profilaktycznych 
został zrealizowany jedynie w ograniczonym wymiarze. Analizy zasobów 
środowiskowych Krakowa (dobrych praktyk, oczekiwań i potrzeb) w zakre-
sie profilaktyki oraz analizy ogólnopolskich programów i kampanii profilak-
tycznych nie pozwalają na jednoznaczne określenie wkładu przeprowadzo-
nych badań do interdyscyplinarnej teorii profilaktyki społecznej. Eklektyczne 
podstawy teoretyczne opisanych programów i inicjatyw profilaktycznych 
umożliwiają jedynie stwierdzenie ich różnorodności i wieloaspektowości, co 
samo w sobie może stanowić zasób, choć nie odpowiada aktualnemu stanowi 
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wiedzy naukowej i standardom międzynarodowym jakości programów pro-
filaktycznych. Natomiast w zakresie praktyki profilaktycznej badania niniej-
sze, opisane w publikacji, wnoszą wiele cennych konkluzji i pozwalają na sfor-
mułowanie istotnych rekomendacji dla budowania modelu bezpieczeństwa 
uczniów krakowskich szkół. Cel praktyczny podjętych badań został więc zrea-
lizowany w pełni, mimo ograniczeń determinowanych trudnościami procesu 
badawczego.

Publikacja ta adresowana jest do środowisk szkolnych – wszystkich pod-
miotów edukacji szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców), organów admini-
stracji publicznej realizujących zadania w obszarze edukacji, środowisk akade-
mickich i wszystkich tych osób, którzy pragną bezpieczeństwa psychicznego 
i fizycznego dzieci i młodzieży w ich podstawowym środowisku wychowaw-
czym, jakim jest współczesna szkoła.





Spis rysunków, schematów i tabel

Rysunki
Rysunek  1. Działania profilaktyczne realizowane 

przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 
w Krakowie  ............................................................................. 137

Rysunek  2. Kondycja psychofizyczna krakowskich licealistów  ............... 169
Rysunek  3. Czynniki ochronne zachowań ryzykownych 

wśród uczniów w okresie wczesnej adolescencji – 
praktyczne wnioski z badań dla profilaktyki szkolnej  ......... 170

Rysunek  4. I ty masz prawo do mediacji w szkole   .................................. 172
Rysunek  5. O uśmiech dziecka – promocja zdrowia i profilaktyka 

zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży  .......................... 173
Rysunek  6. Relacje w szkole jako podstawa bezpieczeństwa   ................. 175
Rysunek  7. Szkoła Budowania Bezpieczeństwa. Realizacja programu 

rozwojowego dla nauczycieli i co z tego wynika 
na przestrzeni lat  ................................................................... 177

Rysunek  8. Medytacja jako sposób na poznanie siebie  ........................... 178
Rysunek  9. Szkoła marzeń, czyli szczęścia można się nauczyć  ............... 179
Rysunek 10. Rozum ponad przemoc  .......................................................... 180
Rysunek 11. 4 proste zasady i co z nich wynika  ........................................ 181
Rysunek 12. Szkoła osobliwa  ...................................................................... 182
Rysunek 13. Tańcowała igła z nitką…, czyli o profilaktyce 

w szkołach z perspektywy teorii przywiązania  .................... 183
Rysunek 14. Działajmy razem dla dobra naszych dzieci  ........................... 184

Schematy
Schemat 1. Diagnoza pozytywna dobrych praktyk w zakresie 

profilaktyki w Krakowie  ..........................................................  15
Schemat 2. Kompetencje prawnonormatywne w aspekcie 

kwalifikacji ogólnopedagogicznych  .........................................  33



204 Spis rysunków, schematów i tabel

Schemat 3. Obszary kompetencyjne dyrektora szkoły lub placówki 
w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom  .................  37

Schemat 4. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny  ....................  81
Schemat 5. Model procesu opracowywania programu wychowawczo-

-profilaktycznego szkoły lub placówki  ....................................  85
Schemat 6. Diagram przepływu wyszukanych i wyselekcjonowanych 

programów lub projektów profilaktycznych z bazy 
danych www.programyrekomendowane.pl  ............................  92

Schemat 7. Diagram przepływu wyszukanych i wyselekcjonowanych 
programów lub projektów profilaktycznych z bazy 
www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl  .........................................  92

Schemat 8. Diagram przepływów wyszukanych 
i wyselekcjonowanych profilaktycznych kampanii 
społecznych  .............................................................................. 116

Tabele
Tabela  1. Programy i projekty profilaktyczne zakwalifikowane 

do analizy jakościowej  ...............................................................  93
Tabela  2. Programy profilaktyczne w kontekście głównych 

celów działania  .......................................................................... 103
Tabela  3. Instytucje prowadzące oraz faktyczni realizatorzy 

programu  ................................................................................... 107
Tabela  4. Adresaci rekomendowanych programów 

profilaktycznych  ........................................................................ 109
Tabela  5. Sposoby ewaluacji programów profilaktycznych  ..................... 111
Tabela  6. Kampanie społeczne włączone do analizy jakościowej  ........... 116
Tabela  7. Cele profilaktycznych kampanii społecznych  .......................... 117
Tabela  8. Adresaci profilaktycznych kampanii społecznych  ................... 119
Tabela  9. Adresaci profilaktycznych kampanii społecznych  ................... 120
Tabela 10. Liczba odpowiedzi uzyskanych na pytania dotyczące 

budowania i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa 
psychicznego wśród uczniów  .................................................... 127



Indeks nazwisk
A
Arczewska Magdalena  31

B
Barber Agnieszka  180
Barczykowska Agnieszka  47

C
Całus Ewa  15, 167
Cieciura Katarzyna  173
Czaczuń Katarzyna  167

D
Długosz Piotr  168

F
Fryczek Antoni  136

G
Glucksmann André  11

J
Jessor Richard  132, 169

K
Kozak Małgorzata  32
Kubinowski Dariusz  76, 80

L
Larson Jim  180

M
Młodzik Aneta  178

N
Nowakowski Krzysztof  169

P
Papugowa Wanda  178, 180
Porzak Robert  61

T
Tryboń Monika  178
Turyna Urszula  182

V
Vroom Victor H.  153

W
Ward Tony  45
Wojcieszek Krzysztof A.  61
Wysocka Ewa  43, 44





Noty o autorkach

Monika Borkowska-Żebrowska
Socjolog, socjoterapeutka, trener, specjalistka terapii uzależnień. Pracuje 
w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, gdzie kieruje Dzia-
łem Profilaktyki. Posiada doświadczenie w pracy w obszarze profilaktyki i te-
rapii uzależnień oraz w pracy z rodzinami wieloproblemowymi.

Katarzyna Czaczuń
Pedagog ze specjalizacją z resocjalizacji (UJ) z wieloletnim doświadczeniem 
w pracy w szkole oraz w opiece nad uczniami zagrożonymi niedostosowa-
niem społecznym i niepełnosprawnymi, dyplomowany doradca zawodowy. 
Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski 
Ośrodek Terapii”, realizatorka licznych projektów oświatowych i akademic-
kich. Prowadziła szkolenia kadry nauczycielskiej, współpracując z krakowski-
mi ośrodkami szkoleniowymi. Ukończyła Kurs Treningu Psychologicznego 
i uzyskała rekomendacje trenerskie pierwszego stopnia Polskiego Towarzy-
stwa Psychologicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup 
socjoterapeutycznych. Obecnie jest uczestnikiem studiów podyplomowych 
„Wprowadzenie do psychoterapii” w Centrum Medycznym UJ.

Justyna Kusztal
Pedagog resocjalizacji i prawnik, doktor habilitowany nauk społecznych 
w dyscyplinie pedagogika. Redaktorka i autorka monografii oraz kilkudzie-
sięciu artykułów naukowych z zakresu pedagogiki, resocjalizacji i readapta-
cji osób niedostosowanych społecznie, recenzentka w wielu czasopismach 
naukowych, nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki UJ i Akademii 
Ignatianum w Krakowie. Ważniejsze publikacje: Dobro dziecka w procesie re-
socjalizacji. Aspekty pedagogiczne i prawne (Wyd. UJ, Kraków 2018), System 



208 Noty o autorkach

resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech (Wyd. 
WAM – Akademia Ignatianum, Kraków 2008).

Małgorzata Piasecka
Pedagog, psychoterapeuta uzależnień, doktor nauk społecznych, adiunkt 
w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki UJ, 
prezes Małopolskiego Towarzystwa Przyjaciół i Rodzin Dzieci Uzależnionych 
„Powrót z U”. Autorka programów wdrożeniowych w zakresie profilaktyki za-
chowań ryzykownych, wsparcia i readaptacji oraz motywacji do zmiany dys-
funkcyjnych zachowań. Autorka publikacji naukowych, w tym: Środowiskowe 
ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od substancji psy-
choaktywnych (Wyd. WAM – Akademia Ignatianum, Kraków 2015).

Małgorzata Turczyk
Doktor nauk społecznych, pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Szkol-
nej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki UJ. Jej zainteresowania 
naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki praw dziecka, ich 
ochrony i realizacji w rzeczywistości edukacyjnej oraz metodyki nauczania 
o prawach człowieka. Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, 
jest konsultantem Poradnictwa Pedagogicznego „Proficio” działającego przy 
Instytucie Pedagogiki UJ. Autorka wielu prac poświęconych problematyce 
normatywnego kontekstu rzeczywistości szkolnej oraz procesowi przygo-
towania nauczycieli i pedagogów do podejmowania edukacji na rzecz praw 
dziecka i praw człowieka oraz wspierania rozwoju kompetencji prawnonor-
matywnych.
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Załącznik 1.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

„Krakowski Ośrodek Terapii” 

31-148 Kraków, ul. Helclów 23A, tel. 12 422 18 58 
e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl, www.kot.krakow.pl 

Szanowni Państwo! 

Rosnące zapotrzebowanie na działania związane z poprawą bezpieczeń-
stwa wśród uczniów krakowskich szkół związanego głównie z jakością wza-
jemnej komunikacji oraz agresją werbalną zainspirowało instytucje wspo-
magające szkoły do rozpoczęcia prac nad stworzeniem propozycji programu 
profilaktycznego dla Krakowa. Obecnie Urząd Miasta Krakowa we współpracy 
ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Krakowski Ośro-
dek Terapii” prowadzi prace przygotowawcze w celu opracowania programu. 

Od wielu lat w instytucjach miejskich tworzono specjalne komórki lub 
oddelegowywano profesjonalnie przeszkolone osoby do prowadzenia dzia-
łań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zależy 
nam na nawiązaniu współpracy z Państwem oraz wymianie informacji na te-
mat dobrych praktyk. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat 
prowadzonych przez Państwa działań w zakresie kształtowania kompetencji 
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komunikacyjnych i zapobiegania agresji werbalnej skierowanych do społecz-
ności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, rodzice) oraz – jeśli są Państwo zain-
teresowani promocją informacji na ten temat – o wskazanie osoby z Państwa 
instytucji do kontaktu z nami. 

Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej poniżej tabeli informacjami, któ-
re stanowić będą podstawę do opracowania adekwatnego do potrzeb dzieci 
i młodzieży programu profilaktycznego. 

Podpis 



Załącznik 2.

Ankieta ewaluacyjna dla uczestników 
konferencji „Budujemy Krakowski Model  
Bezpieczeństwa Psychicznego w Szkole”

SPPPKOT ul. Helclów 23a, 31-148 Kraków, tel. 12 422 18 58

*Wymagane

1. Skąd dowiedział/-a się Pan/-i o konferencji? *

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

  Informacja przesłana drogą mailową

   Portal Edukacyjny Miasta Krakowa / strona internetowa SPPPKOT 
Facebook

  Od znajomej osoby

Inne:  

2. Jak ocenia Pan/-i ogólną wartość merytoryczną konferencji?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

nisko              wysoko
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3.  Jak ocenia Pan/-i wartość merytoryczną zgłoszonych wystąpień (sesja 
popołudniowa)?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

nisko              wysoko

4. Jak ocenia Pan/-i wartość sesji posterowej?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

nisko              wysoko

5.  Jak ocenia Pan/-i przydatność przekazanych informacji dla Pana/-i dalszej 
pracy?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

nisko              wysoko

6. Które tematy konferencji były dla Pana/-i najbardziej interesujące?

Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

   Bezpieczeństwo dziecka w szkole a profilaktyka – czyli o realizacji  prawa  
dziecka do edukacji w profilaktycznej perspektywie – dr Małgorzata Turczyk, 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie



213Aneks

   Tańcowała igła z nitką…, czyli o profilaktyce w szkołach z perspektywy teo-
rii przywiązania – Urszula Turyna, terapeutka w Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”

   Wstępny raport  – stan i perspektywy działań profilaktycznych krakowskich 
szkół – dr Małgorzata Piasecka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

   Kondycja psychofizyczna krakowskich licealistów – dr hab. Piotr Długosz, 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

   MCPU – jednostka miejska do spraw profilaktyki – Monika Borkowska- 
-Żebrowska, kierowniczka Działu Profilaktyki w Miejskim Centrum Pro-
filaktyki Uzależnień w Krakowie

   Program „Bezpieczny Kraków” – Małgorzata Niewodowska, dyrektorka 
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Nie-
powodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, oraz mgr Anna Wojcieszczak, 
Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

   Program „Rozum ponad przemoc” – Wanda  Papuga, była dyrektorka Spe-
cjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku 
Przedszkolnym w Krakowie

   Szkoła osobliwa – Małgorzata Brzeska, dyrektorka Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 2 w Krakowie

   Działajmy razem dla zdrowia  naszych dzieci – Barbara Grzybowska, człon-
kini Zespołu Doradczego Rodziców działającego przy Prezydencie Miasta 
Krakowa

   Czynniki ochronne zachowań ryzykownych wśród uczniów w okresie wczes-
nej adolescencji – praktyczne wnioski z badań dla profilaktyki szkolnej –  
dr Krzysztof Nowakowski, Akademia Ignatianum, psycholog w Szkole 
Podstawowej nr 155 w Krakowie

   Masz prawo  do mediacji w szkole – mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej – 
dr Anna Duda, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie
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   Program „O uśmiech dziecka” – Stanisław Bobula, psycholog, edukator, 
coach

   Relacje w szkole jako podstawa bezpieczeństwa – Katarzyna Cieciura, dyrek-
torka Szkoły Podstawowej im. bł. C. Borzęckiej w Krakowie

   Cztery proste szkolne zasady, refleksje po kilku latach stosowania i co z nich 
wynika... – Agnieszka Barber, pedagog w Szkole Podstawowej nr 27 w Kra-
kowie

   Szkoła Budowania Bezpieczeństwa – realizacja programu rozwojowego dla na-
uczycieli i co z niego  wynika na przestrzeni lat – Edyta Dziados, skarbniczka 
Fundacji  „Falochron” na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole

   Medytacja jako sposób na poznanie siebie – Aneta Młodzik, prezeska Funda-
cji  „Indigo” / Monika Tryboń, wiceprezeska Fundacji „Indigo”

   Szkoła  marzeń, czyli szczęścia można się nauczyć – Lidia Kućmierz, nauczy-
cielka szkoły muzycznej, muzykolog

7.  Jakie tematy powinny zostać uwzględnione przy organizacji podobnych 
konferencji w przyszłości?

8.  Czy uważa Pan/-ani za konieczne realizowanie dalszych działań na rzecz 
bezpieczeństwa psychicznego krakowskich uczniów?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie
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9. Jakie działania powinny być podejmowane?

10.  Czy widzi Pan/-i możliwość własnego zaangażowania w dalsze działania 
na rzecz budowania krakowskiego modelu bezpieczeństwa psychicznego 
w szkole? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Opcja 1

11. Jak ocenia Pan/-i organizację konferencji?

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

bardzo źle              bardzo dobrze

12. Jak ocenia Pan/-i organizację konferencji? E-maile informacyjne.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

bardzo źle              bardzo dobrze
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13.  Jak ocenia Pan/-i organizację konferencji? Udzielanie informacji przed 
konferencją.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

bardzo źle              bardzo dobrze

14.  Jak ocenia Pan/-i organizację konferencji? Udzielanie informacji w trak-
cie konferencji.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

bardzo źle              bardzo dobrze

15. Jak ocenia Pan/-i organizację konferencji? Rejestracja.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

bardzo źle              bardzo dobrze

16. Jak ocenia Pan/-i organizację konferencji? Catering.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

bardzo źle              bardzo dobrze
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17. Jak ocenia Pan/-i organizację konferencji? Rysowanie na żywo.

Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 1 2 3 4 5

bardzo źle              bardzo dobrze

18.  Czy napotkał/-a Pan/-i jakiś problem związany z konferencją? Jeśli tak, 
to jaki?

19.  Czy chciałby Pan/-i podzielić się ogólną opinią na temat całego przedsię-
wzięcia?




