
                                PROGRAM   PRZECIW  AGRESJI  W  SZKOLE 
 
 
 
                                      KOCHAĆ   TO  ZNACZY  WYMAGA Ć ! 
 
 
              UCZEŃ  MA  BYĆ  UCZNIEM, A  NAUCZYCIEL  -  NAUCZYCIELEM! 
 
 
              POTRZEBA  NAM  DOBRYCH  NAUCZYCIELI ,  WYCHOWAWCÓW, 
 
 
              KATECHETÓW  -  Ś W I A D K Ó W ,     A      NIE  PARTNERÓW ! 
 
 

I. WULGARNE  ZACHOWANIA UCZNIÓW  
               

1. Brak szacunku wobec Rodziców, Nauczycieli, Dorosłych 
 

-  tzw. „ pyskówki” i podnoszenie głosu, lekceważenie nauczyciela, 
-  nieposłuszeństwo 
-  postawa roszczeniowa 
-  niewłaściwe zachowania w domu przenoszone na szkołę i miejsca publiczne 
-  agresywni liderzy narzucający innym swoją wolę, 

 
2. Brak szacunku wobec kolegów i koleżanek 
 

-  kłótnie, 
-  pobicia, 
-  szantaże, 
- grożenia, 
- kradzieże, 
- prześladowania w drodze do szkoły i ze szkoły, 

 
3. Niszczenie mienia społecznego: 
 

-  pisanie po ławkach i krzesłach, 
-  pisanie po ścianach, 
-  wyrywanie wlewek, klamek , mebli klasowych itp., 
-  niegaszenie światła, zostawianie lejącej się wody, 
-  kopanie ścian, tzw. „ rzeźbienie” w ścianach 

                        -  niszczenie pomocy dydaktycznych: map, planszy, książek,  
                        -  zdzieranie wiszących ogłoszeń, 
 

4. Kultura osobista: 
 

-  zachowanie w kinie, teatrze, na ulicy, 
-  śmiechy  , rozmowy na lekcjach, w kościele w czasie rekolekcji, 



- nagrywanie komórkami ,robienie zdjęć, bawienie się nimi, telefonowanie w 
czasie lekcji, pisanie SMS – ów itp., 
-  przedrzeźnianie nauczycieli i pracowników szkoły, 
-  plucie, charkanie, żucie gumy w miejscach publicznych, tatuażowanie się, 
kolczyki w nosie, pępku, malowanie włosów, ust, itp. 
- strój niekompletny: odkryte pępki, zbyt krótkie bluzki u dziewcząt 
- przytulanie się w miejscach publicznych, obmacywanie się, całowanie 
„ szkoła nie jest miejscem romantycznych zalotów” 

 
- nieokiełznana wesołość tam, gdzie trzeba być poważnym, wciąż 
towarzysząca kpina tzw. olewanie wszystkiego i wszystkich  
 

 
II.  „LEKARSTWO „ NA  ZŁE  ZACHOWANIE 
 

A. DZIAŁANIA  OD  STRONY  POZYTYWNEJ 
 
 
1. Wprowadzanie na nowo słów: proszę, dziękuj ę, przepraszam, 
2. Witanie się pozdrowieniem :” dzień dobry”, 
3. pogadanki, lekcje wychowawcze nt. dobrze wychowanego człowieka, nt. 

roli rodziny i szkoły w życiu młodego człowieka, 
4. gazetki przypominające o dobrym zachowaniu: hasła, obrazy, ilustracje, 

cenne myśli 
5. dobrane przykłady z życia sławnych ludzi 
6. oglądanie budujących filmów 
7. czytanie uczniom dobrych książek lub wybranych fragmentów, 
 
 

Propozycje tematów godzin wychowawczych: 
 
 

1. Człowiek kulturalny XXI wieku 
2. Czy współczesny człowiek może żyć bez internetu i telefonu komórkowego? 
3. Kogo uważasz za wzór  do naśladowania, który pomógłby Ci być dobrym 

człowiekiem? 
4. Rola ciszy w życiu człowieka 
5. Czy człowiek współczesny musi być człowiekiem krzykliwym? 
6. Co myślisz o ludziach w podeszłym wieku? 
7. Metody ciszy w szkole 
8. Czy Ciebie – młodego człowieka stać na dobroć i szacunek wobec 

pokrzywdzonych, bitych, upokarzanych kolegów? 
9. Czy potrafisz pomagać innym ludziom? 
10. Czy w swojej naturze bardziej solidaryzujesz się z dobrem czy ze złem? 
11. Jak być dobrym i kulturalnym uczniem we współczesnej szkole? 
12.  Jak rozumiesz solidarność klasową? 
 
 
 
 



B. EGZEKWOWANIE   WŁA ŚCIWYCH POSTAW  W  SZKOLE 
 
1. Egzekwowanie nauki uczniów: 
 

-  sprawdzanie poleceń i zadań domowych zadanych przez nauczyciela, 
-  regularne odpytywanie z lekcji bieżących 
-  zachęcanie do nauki, tłumaczenie przy każdej okazji dlaczego warto się 
uczyć, 
-  dodawanie  uczniom otuchy na różne sposoby i umacnianie w 
przekonaniu, że potrafią wiele zrobić, 
-  rozliczanie z wagarów i ze spóźnień, 
-  wykorzenianie lenistwa przez przepisywanie pięknych tekstów z literatury 
i Ewangelii i uczenie się na pamięć ( długość tekstu zależy od możliwości 
intelektualnych ucznia), 
 

 
            2. Egzekwowanie porządku i dyscypliny w szkole 
 
 

1. Zwracanie uwagi na czystość w szkole, w klasie, w miejscu pracy tzn: 
uczenie porządku w miejscu pracy, 

2. zwracanie uwagi na czystość wokół siebie: czyste ubranie, buty, które 
zawsze świadczą o człowieku, plecak, książki itp., 

3. estetyka osobista : uczenie higieny osobistej 
4. uświadamianie uczniom jak trudno zlikwidować tatuaż na skórze, 
 
KONKRETNE  DZIAŁANIA POBUDZAJ ĄCE UCZNIÓW DO DOBREGO 
ZACHOWANIA 
 
 

1. WYBÓR  UCZNIÓW MAJ ĄCYCH ODPOWIEDNIE PREDYSPOZYCJE 
NA TZW. EKSPERTÓW  Do Spraw DOBREGO ZACHOWANIA 

 
-  pomagają nauczycielom w czasie dyżurów( odpowiednie identyfikatory), 
-  są liderami dobrego zachowania w swojej klasie, 
- upominają kolegów, bo prawdziwa przyjaźń i koleżeństwo zakładają 
upomnienie i przebaczenie, 
- są pośrednikami mi ędzy nauczycielem, a uczniami w trudnych sytuacjach. 

 
2. PRACA  NA RZECZ  SZKOŁY: 
 

-  mycie  ławek, krzeseł, ścian, 
-  naprawianie zepsutych rzeczy, 
-  zamiatanie liści, odgarnianie śniegu itp., 
- odkupienie zniszczonych rzeczy przez Rodziców, 
- prowadzenie dzienniczka swoich prac na rzecz szkoły – podpis n –la  
odpowiedzialnego, 
 
 

 



3. DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW: 
 

- uczenie szacunku i wdzięczności wobec Boga i ludzi ( w środowisku 
szkolnym  wdzięczność za wieloraką okazywaną pomoc: Dyrekcja – 
Nauczycielom, nauczyciele – Dyrekcji, nauczyciele między sobą, 
nauczyciele – uczniom, uczniowie Rodzicom i Dorosłym . My dorośli 
musimy dawać dobry przykład w każdej sytuacji ), 
 
- solidarność n – li w zwalczaniu chuligaństwa i przestępczości, 
 
- rozpoznawanie zachowań uczniów pod wpływem alkoholu i narkotyków, 
 
- zapraszanie na wywiadówki psychologów, lekarzy, psychiatrów, 
policjantów w celu prowadzenia edukacji rozpoznawczej wśród rodziców i 
nauczycieli, 
- prelekcje, konferencje, warsztaty… 

                      - aktywne pełnienie dyżurów, 
- powrót do zastępstw dyżurów za nauczycieli nieobecnych. Jest to uciążliwe, 
ale konieczne. 
-  ustawianie uczniów po pierwszym dzwonku – dopilnowanie uczniów 
 

                       (  najlepszą sprawą byłoby wychodzenie wszystkich uczniów na boisko i 
powrót klasami do szkoły, gdyż chodzi tu o higienę pracy: czysty , przewietrzony umysł 
lepiej pracuje na lekcji, a nie siedzenie w  dusznych korytarzach), 

 
-  dawanie specjalnych punktów za dobre zachowanie i kulturę osobistą na 
lekcji – wprowadzenie dzienniczka dobrego zachowania dla wszystkich 
uczniów. 
 
 
-  COTYGODNIOWY  APEL  DYSCYPLINARNY: 
 
                              „ CHWALIMY , GANIMY „ 
 
-  NAGRODY W POSTACI OCEN I  POCHWAŁ, 
 
-  NAGANY  DLA UCZNIÓW NIEZDYSCYPLINOWANYCH 
 
- PUBLICZNE WYCZYTYWANIE NAZWISK UCZNIÓW : 
 
1)WYRÓŻNIONYCH W PRACACH SPOŁECZNYCH NA RZECZ SZKOŁY,   
 
2)  uczniów  POMAGAJĄCYCH KOLEGOM W NAUCE, 
 
3)  DYŻURUJĄCYCH RAZEM Z NAUCZYCIELAMI NA PRZERWACH, 
 
4)STAJĄCYCH W OBRONIE NAPASTOWANYCH I 
POKRZYWDZONYCH  KOLEGÓW 
 



-  ZACHĘCANIE  UCZNIÓW DO DOBREGO POPRZEZ 
INTERESUJĄCE   ZAJĘCIA DODATKOWE:  wielu nauczycieli posiada 
specjalne uzdolnienia, dobrze byłoby, żeby dzielili się tym ze swymi uczniami. 
Organizowali zajęcia w czynie społecznym, po to, żeby być z uczniami. BYCIE 
Z NIMI POMOŻE ICH WYCHOWYWAĆ. 
 
O każdym wulgarnym zachowaniu ucznia należy natychmiast powiadamiać 
Wychowawcę, Dyrektora, Pedagoga i Rodziców.  Od Rodziców żądać 
odpowiedzialności za swoje dzieci! 
 
W TRUDNYCH sytuacjach natychmiast powiadamiać Policję. 
 
 WULGARNE ZACHOWANIE UCZNIA zaczyna si ę już od rysowania po 
ławce. 
 
 
 
 
UWAGI  KO ŃCOWE: (  prof. A. Nalaskowski ) 
 
 
 

1. Nie da się leczyć szkoły częściowo. 
2. Aby społeczeństwo mogło być demokratyczne, szkoła powinna być 

konserwatywna. 
3. ŁATWA SZKOŁA, TRUDNE SPOŁECZE ŃSTWO. 
4. Powrót do przestrzegania prawa przez wszystkich : uczniów   i 

nauczycieli . 
5. Odsyłanie trudnej młodzieży do szkół o podwyższonym rygorze nie 

jest nowym pomysłem ( OHP, kompanie karne ) 
 
 
 

 
                                                                      Opracowała: 
 
                                                  Mgr lic. Katechetyki i pedagogiki religii 

                                                                         Elżbieta Burzyńska 
 

 
 
 


