
REGULAMIN 

Akcja profilaktyczna „Wspólna sprawa” - przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole 

 

Akcja ma na celu 

− poszerzanie wiedzy na temat zjawiska przemocy i agresji oraz rozpowszechnianie 

skutecznych sposobów na zapobieganie ich występowaniu w szkole 

− promowanie otwartego mówienia o problemach związanych z  agresją i przemocą  oraz 

traktowanie ich w kategoriach wyzwania i szansy rozwojowej dla każdej szkoły 

− doskonalenie umiejętności współpracy między uczniami, pracownikami szkoły, rodzicami i 

pracownikami Poradni 

 

 

Harmonogram działań 

 

1) Dnia 15 lutego 2019 r. w godzinach 9.00-13.00  szkolenie „Profilaktyka przemocy i 

agresji w szkole” w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu 

dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy nie brali udziału  w poprzedniej edycji w roku 2018. 

Celem szkolenia jest  przygotowanie do działań profilaktycznych w szkole? Prowadzenie: Marta 

Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska 

 

2) Dnia 19 lutego 2019 r. w godzinach 9.00 – 12.00 warsztat dla uczestników 

przeszkolonych w poprzedniej edycji. Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w 

zakresie profilaktyki agresji i przemocy w szkole, dzielnie się doświadczeniem oraz wymiana 

dobrych praktyk między uczestnikami. Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska 

 

3) Luty-czerwiec 2019 r. - działania przeszkolonych w Poradni osób na terenie swoich szkół, 

ewentualne konsultacje z pracownikiem Poradni.  

 

4) Dnia 04 czerwca 2019 r.  w godzinach 9.00 - 13.00  spotkanie podsumowujące dla 

uczestników tegorocznego szkolenia „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole” . Celem jest 

podzielenie się wrażeniami z przeprowadzonych działań, wymiana dobrych praktyk, omówienie 

zaistniałych trudności oraz wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań.  

Prowadzenie: Marta Tęcza, Jagoda Ziober-Pękalska 

 

5) Zamieszczenie sprawozdania z całej akcji na stornie internetowej Poradni w formie oraz 

terminie ustalonym wcześniej z uczestnikami.  

 

ZGŁOSZENIA 

Termin zgłoszenia uczestników (nauczyciela, 2 uczniów i rodzica) przez Dyrektorów szkół trwa do 

dnia 25 stycznia 2019 r.  

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza*  

e-mailowo na adres marta.tecza@pzp.edu.pl  

 

*Formularz 2019 Wspólna sprawa dla nowych uczestników,  spotkanie 15.02.2019 r. 

 

Formularz kontynuacja Wspólna sprawa dla uczestników z poprzedniej edycji, spotkanie 

19.02.2019 r. 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu szkoły do udziału w nowej edycji 

akacji decyduje kolejność zgłoszeń. Szkoła po zgłoszeniu uzyska informację zwrotną od 

pracownika Poradni. 

 

mailto:marta.tecza@pzp.edu.pl


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie działań.  

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mailowy: 

 marta.tecza@pzp.edu.pl 

 

Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii nauczycieli i specjalistów szkolnych wybiera do udziału w 

akcji 2 uczniów z klas VI-VII, 1 przedstawiciela rodziców oraz 1 z grona nauczycielskiego. 

Aby szkoła mogła wziąć udział w  akcji, konieczne jest zgłoszenie kompletu 4 uczestników.  

 

Proponujemy następujące kryteria doboru uczniów: 

– cieszący się sympatią zarówno kolegów, koleżanek, jak i  nauczycieli 

– mający dobrze rozwinięte umiejętności społeczne, cechujących się odwagą i elokwencją 

– koleżeńscy, życzliwi, kulturalni i uczynni wobec wszystkich uczniów i nauczycieli. 

Można rozważyć udział ucznia, którzy sprawia kłopoty wychowawcze, pracuje nad zmianą swojego 

zachowania, deklaruje chęć poprawy i naprawdę zależy mu na wyjściu z roli „szkolnego łobuza”.  

 

Udział w akcji musi być dobrowolny. Każdy uczestnik powinien wyrazić zgodę na swój udział.  

Rodzice zgłoszonych uczniów również powinni wyrazić zgodę na ich udział.  

 

W  szkoleniu może wziąć udział rodzic, który aktywnie działa na rzecz szkoły, potrafi 

współpracować z nauczycielami i uczniami lub po prostu wyraża chęć i gotowość podjęcia takich 

działań. 

Kurs ma za zadanie  przygotować  uczniów oraz nauczyciela i rodzica do podjęcia we współpracy 

działań profilaktycznych w szkole (np. szkoleń dla innych uczniów czy rodziców).  Uczestnicy 

otrzymają prezentację, która może im pomóc w ich realizacji. W ramach szkolenia w Poradni 

uczestnicy przygotują z pomocą prowadzących wstępny plan działań dostosowany do potrzeb i 

możliwości szkoły. Forma, zakres i metody pracy są dowolne.  Projekt akcji szkolnej powinien 

zostać poddany ocenie dyrektora szkoły oraz ewentualnym modyfikacjom z jego strony. Szkoła 

może odstąpić od realizacji działań albo przełożyć je na inny okres, mimo to uczestnicy mogą wziąć 

udział w kolejnym czerwcowym  spotkaniu w Poradni. Zachęcamy jednak do realizacji 

zaplanowanych działań w szkole nawet w najmniejszym możliwym zakresie. 

 

 

Program szkolenia „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole” dla nauczycieli, 

rodziców i uczniów (2 edycja) 15.02.19 r.  
 

I część wykładowo-warsztatowa : 

− rozróżnienie pojęć przemoc i agresja oraz poznanie mechanizmów ich  powstawania 

− portret sprawcy przemocy, świadka i osoby poszkodowanej oraz sposoby postępowania  z 

każdą  z  tych osób w przypadku pojawienia się problemów 

− sposoby na przeciwdziałanie przemocy i agresji 

− dyskusja 

II część warsztatowa - praca w grupach (podział na szkoły) ze wsparciem osoby prowadzącej 

szkolenie 

− określenie potrzeb danej szkoły, zasobów, możliwości przestrzennych i czasowych do 

działania (metaplan) 

− zaplanowanie działań profilaktycznych w szkole na  okres około 2-3  kolejne miesięce lub 

długofalowo, z zastosowaniem proponowanych sposobów i materiałów oraz wedle  pomysłów 

uczestników (burza mózgów)   

 

Program spotkania podsumowującego 04.06.2019 r.: 

− przedstawienie dobrych praktyk,  omówienie trudności w realizowaniu zamierzonych 



działań oraz wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań 

− wyłonienie szkół, które chciałyby pochwalić się swoimi sukcesami, publikując na naszej 

stronie krótki reportaż/sprawozdanie z działań opatrzony np. plakatami, zdjęciami lub krótkim 

filmikiem. 

Wybór szkół  mających zaprezentować się na naszej stronie odbędzie się metodą wspólnie ustaloną 

przez uczestników (np. głosowanie lub dobrowolne zgłoszenie) - konieczna jest również  ostateczna 

akceptacja   Dyrektora Szkoły oraz Dyrektora Poradni. 

 

 

Spotkanie dla uczestników poprzedniej edycji „Wspólnej sprawy”, 18.02.19 r. 
Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki agresji i przemocy 

w szkole, dzielnie się doświadczeniem oraz wymiana dobrych praktyk między uczestnikami 

Spotkanie będzie miało formę warsztatu.  

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie wspomnianego wcześniej formularza (załącznik: 

Formularz kontynuacja Wspólna sprawa) Dyrektor szkoły do udziału zgłasza tych samych 4 

uczestników (2 uczniów, nauczyciela i rodzica) oczywiście za ich dobrowolną zgodą. W 

wyjątkowej sytuacji dopuszczalna jest zmiana uczestnika pod warunkiem, że międzyczasie został 

on zapoznany z treścią poprzednich spotkań w Poradni  oraz angażował się w działania szkolne 

przeciw przemocy i agresji.  

UWAGA! 

Dyrektor Szkoły jednocześnie może zgłosić nowych uczestników do udziału w kolejnej edycji 

„Wspólnej sprawy” pod warunkiem, że cały skład reprezentantów ze szkoły będzie nowy, ponieważ 

szkolenie będzie miało podobny przebieg i treść do tego z roku 2018. Należy wówczas dodatkowo 

wypełnić Formularz 2019Wspólna sprawa  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu planowanych działań oraz w 

niniejszym regulaminie, o czym zostaną niezwłocznie poinformowani uczestnicy oraz 

Dyrektorzy szkół. 

 

 


