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Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń 

 

Książki: 
 

* Agresja i przemoc w szkole :przyczyny, rozpoznawanie, 
zapobieganie /pod red. Ireny Pufal-Struzik. -- Kielce : 
Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. 
  Uczeń i nauczyciel w aktach szkolnej agresji; Relacja uczeń-nauczyciel 

w szkole - obszar napiec i współpracy; Agresja w szkole jako problem     

w pracy nauczycieli; Filozoficzna kategoryzacja postaw agresywnych      

na podstawie koncepcji Ericha Fromma. Kumulacja bodźców zewnętrznych; 

Agresja i przemoc wśród uczniów gimnazjum w środowisku wiejskim. Sposoby 

przeciwdziałania i ograniczania; Nauczyciele wobec zachowań agresywnych 

uczniów; Agresja i rygoryzm w postawach wychowawczych nauczycieli        

a poziom kompetencji społecznych. 

 

* Dzierzgowska Irena, Rękawek Anna. 
Rada Rodziców :sposoby skutecznego działania w szkole : 
niezbędnik aktywnego rodzica. -- Warszawa : Wolters Kluwer 
Polska, 2007. 
 

* Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci /pod 
red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. -- Lublin : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. 
 

* Góralczyk Ewa. 
Moje dziecko w szkole :poradnik dla rodziców i wychowawców. -- 
Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej, 2008. 
 
* Gruszka Jerzy. 
Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie. -- Wyd. 3. -- Jelenia Góra : 
Wydaw. Nauczycielskie, cop. 2002. 
 
* Hamer Hanna. 
Bliżej siebie :10 ważnych tematów - scenariusze 20 lekcji 
wychowawczych, ułatwiających poznanie siebie i rozwój. -- 
Warszawa : Wydawnictwo Veda, 2001. 
 



* Jagieła Jarosław. 
Narcystyczna szkoła :o psychologicznej rzeczywistości szkoły. -- 
Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2007. 
  Praca przedstawia problematykę życia szkoły z punktu widzenia relacji 

nauczyciel - uczeń. Autor omawia psychologiczne gry szkolne, samotność 

ucznia, trudności szkolne, postawy nauczyciela wobec trudnych uczniów. 

 

* Janowski Andrzej. 
Uczeń w teatrze życia szkolnego. -- Wyd. 3. -- Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. 
 
* Karkowska Magda. 
Nauczyciel i uczeń :interakcje a wartości w klasie szkolnej : 
analiza etnograficzna. -- Kraków : "Impuls", 2005. 
 
* Klus-Stańska Dorota, Nowicka Marzena. 
Bezpieczeństwo dzieci :scenariusze zajęć dla rodziców i 
nauczycieli. -- Wyd. 2. -- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 
2002. 
  Propozycje zajęć edukacyjnych przygotowujących dzieci z różnych grup 

wiekowych do dbania o ochronę swojego zdrowia i życia. Zajęcia dot.: 

budowy organizmu człowieka, zdrowego odżywiania, radzenia sobie w grupie, 

niebezpiecznych zabaw, bezpieczeństwa na drogach, radzenia sobie         

w kontaktach z osobami obcymi, odmowy brania środków odurzających        

i uczestnictwa w grupach antyspołecznych, działania policji. Podano cele 

zajęć, propozycje ćwiczeń. W aneksie zamieszczono materiały pomocnicze. 

Opracowanie przydatne będzie przede wszystkim nauczycielom-wychowawcom.  

 

* Maksymowska Ewa, Werwicka Monika. 
Konflikty w szkole :niezbędnik dyrektora. -- Warszawa ; Kraków : 
Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. 
 
* Maksymowska Ewa, Werwicka Monika. 
Konflikty w szkole :niezbędnik aktywnego rodzica. -- Warszawa : 
Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. 
 
* Strykowski Wacław, Strykowska Justyna, Pielachowski Jozef. 
Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. -- Poznań : eMPi2, 
2003. 
  Książka przedstawia temat od strony pedagogicznej; psychologicznej. 

Część ma charakter prakseologiczny. W aneksie są przedstawione narzędzia 

diagnozowania ucznia i jego środowiska społeczno-wychowawczego. 

 

* Swearer Susan M., Espelage Dorothy L., Napolitano Scott A.  
Przemoc rówieśnicza :zapobieganie i interwencje : skuteczne 
strategie dla szkół. -- Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne 
Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 2010. 
  Książka opisuje sposoby walki z przemocą rówieśniczą w klasie, szkole, 

jak i na poziomie indywidualnym. Przedstawione tu strategie maja na celu 

pomoc w opracowaniu reguł, koordynacji przeciwdziałania przemocy 

rówieśniczej i wprowadzaniu interwencji w pracy z uczniami.  

 



* Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i 
rówieśniczym :jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? /red. 
Danuta Borecka-Biernat. -- Warszawa : Difin, cop. 2010. 
  Konflikt społeczny w perecepcji dzieci i młodzieży. Specyfika 

konfliktów interpersonalnych wśród dzieci, uczeń w sytuacji konfliktów 

szkolnych, kwestia wspierania uczniów w sytuacjach trudnych, nauczyciele 

i uczniowie w sytuacjach konfliktowych, konflikty w rodzinie spowodowane 

nieodpowiednia komunikacja. Analiza zachowań uczestników konfliktu 

interpersonalnego, style rozwiązywania konfliktów w rodzinie, style 

funkcjonowania młodzieży w sytuacjach społecznych. 

 

* Taraszkiewicz-Kotonska Małgorzata, Kordziński Jarosław. 
Bezpieczna i przyjazna szkoła. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, 2009. 
 
* Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole 
podstawowej, gimnazjum i liceum /[aut. cz. Zbigniew Marciniak. -
- [S.l.: s.n., 2009]. 
 
* Zdrowie i szkoła /pod red. Barbary Woynarowskiej. -- Warszawa 
: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000. 
 
* Żłobicki Wiktor. 
Ukryty program w edukacji :miedzy niewiedza a manipulacja. -- 
Kraków : "Impuls", 2002. 
 

Czasopisma: 

* Bojarska Lucyna. 
Sposób na bezpieczna szkole // Niebieska Linia . - 2006, nr 5, 
s. 3-7. 
 
* Bryś Beata. 
Czy koordynator zapewni bezpieczeństwo w szkole? // Dyrektor 
Szkoły . - 2009, nr 9, s. 42-43. 
 
* Bryś Beata. 
 Przerwa pełna atrakcji - sposób na bezpieczną przerwę // 
Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 10, s. 38-39. 
 
* Celuch Małgorzata. 
Styczniowe obowiązki dyrektora szkoły // Miesięcznik Dyrektora 
Szkoły . - 2013, nr 1, s. 19-23. 
 
* Czapka Mirosław. 
Zebrane zagadnienia bezpieczeństwa w szkole // Nauczyciel       
i Szkoła . - 2004, nr 3/4, s. 112-122. 
 
* Duczynska Iwona. 
O agresji slow kilka // Problemy Narkomanii . - 2007, nr 3, s. 
65-68. 
 



* Dworak Alina. 
Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
w środowisku szkolnym // Wychowanie na Co Dzień . - 2009, nr 6, 
s. 19-21. 
 
* Dzierzgowska Irena. 
O czym szkoła zaczyna mówić // Dyrektor Szkoły . - 2004, nr 7/8, 
s. 68-69. 
 
* EM. 
 Na podglądzie // Glos Nauczycielski . - 2010, nr 34, s. 6-7. 
 
* Górnikiewicz Marcin Adrian. 
Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole // Nowa Szkoła . - 
2008, nr 9, s. 29-33. 
 
* Jastrzębska Lidia. 
Nowy przedmiot - bezpieczeństwo // Nowa Szkoła . - 2008, nr 10, 
s. 4. 
 
* Jokiel Krystyna, Kopiec Elżbieta, Ślęczka Lucyna. 
Projekt "Bezpieczna szkoła" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . 
- 2004, nr 7, s. 44-46. 
 
* Konarska Teresa. 
Bezpieczeństwo w szkołach. [Cz.] 2 // Głos Nauczycielski . - 
2007, nr 36, s. IV. 
 
* Konarska Teresa. 
Bezpieczeństwo w szkołach. [Cz.] 3 // Głos Nauczycielski . - 
2007, nr 37, s. IV. 
 
* Kozłowska Anna. 
Szkoła przyjazna uczniom // Dyrektor Szkoły . - 2004, nr 1, s. 
30-35. 
 
* Kujawska Iza. 
Stan zawieszenia // Glos Nauczycielski . - 2008, nr 9, s. 4. 
 
* Leśniewska Katarzyna. 
Szkoła "wielowymiarowo" bezpieczna // Gazeta Szkolna : 
aktualności . - 2009, nr 7/8, s. 10-11. 
 
* Mazur Joanna, Małkowska-Szkutnik Agnieszka. 
Środowisko szkoły a zachowania ryzykowne gimnazjalistów // 
Remedium . - 2007, nr 10, s. 1-3. 
 
* Milata-Troińska Agata. 
Edukacja o bezpieczeństwie w internecie // Gazeta Szkolna : 
aktualności . - 2010, nr 13/14, s. 20-21. 
 



* Mikrut Adam. 
 Poczucie bezpieczeństwa a agresywność uczniów z lekkim 
upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna . - 2004, nr 4, s. 
273-285. 
 
* Nalaskowski Aleksander. 
Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole // Edukacja 
. - 2007, nr 2, s. 5-17. 
 
* Osuch Maciej. 
Niebezpieczna szkoła, czyli strach się bać... // Dyrektor Szkoły 
. - 2011, nr 9, s. 34-41. 
 
* Pawliczak Hanna. 
Z Pyrkiem bezpieczniej : (projekt edukacyjny dla klasy I i 
oddziału przedszkolnego "0") // Wszystko dla Szkoły . - 2007, nr 
3, s. 2-6. 
 
* Piotrowski Przemysław, Wysocka-Pleczyk Małgorzata. 
Bezpieczna szkoła // Psychologia w Szkole . - 2005, nr 2, s. 63-
70. 
 
* Piskor Jerzy. 
 Szkoła 21 Szkołą XXI wieku - dbając o bezpieczeństwo dzieci 
łączymy tradycje z nowoczesnością // Gazeta Szkolna : 
aktualności . - 2011, nr 21/22, s. 8-9. 
 
* Rojtek Renata. 
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach straży miejskiej 
// Remedium . - 2006, nr 9, s. 24-25. 
 
* Sitko Maria. 
Tutoring szansa dla systemu edukacji // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze . - 2011, nr 4, s.27-32. 
 
* Spacer po warszawskich programach // Dyrektor Szkoły . - 2008, 
nr 5,[dodatek] s. 12, 14-18, 20-22, 24-29. 
 
* Stebelski Marian. 
E-learning w doradztwie i komplementarnym nauczaniu pierwszej 
pomocy i edukacji dla bezpieczeństwa // Gazeta Szkolna : 
aktualności . - 2010, nr 11/12, s. 18-19. 
 
* Wnuk Aneta. 
Edukacja bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi na przykładzie Wielkiej Brytanii // 
Szkoła Specjalna . - 2011, [nr] 3, 209-215. 
 
* Wojcieszek Krzysztof A. 
Którędy do bezpiecznej szkoły? // Remedium . - 2007, nr 6,     
s. 4-5. 



 
* Zegarek Łukasz. 
Polityka bezpieczeństwa // Miesięcznik Dyrektora Szkoły . - 
2013, nr 1, s. 41-44. 
 
* Żontow Ewa. 
Bezpieczna dzielnica : projekt edukacyjny // Wszystko dla Szkoły 
. - 2005, nr 1, s. 16-17. 
 
 

Artykuły w wersji elektronicznej: 

 

* Decyk Zenon. 
Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" : jak uzyskać wsparcie 
finansowe dla szkoły? // Doradca Dyrektora Szkoły . - 2012,    
nr 25. 
 
* Dembiczak Halina. 
Zasady organizacji akcji ewakuacyjnej w szkole // Edukacja dla 
Bezpieczeństwa . - 2002, nr 1, s. 54-55. 
 
* Maciak Artur. 
Klimat szkoły oczyszczę : mediator // Cogito . - 2008, nr 19, s. 
14-15. 
 
* Pankowska-Koc Katarzyna. 
Sytuacje kryzysowe w szkole // Sedno . - 2011, nr 11, s. 12-15. 
 
* Szafrański Zbigniew. 
Lista kontrolna zagrożeń ułatwiająca ustalenie poziomu 
bezpieczeństwa w placówce // Doradca Dyrektora Przedszkola . - 
2010, nr 12, s. 39-40. 
 
* Szymik Eugeniusz. 
Znaczenie środowiska szkolnego w zapobieganiu przemocy i agresji 
w szkole // Nauczyciel i Szkoła . - 2009, nr 3/4, s. [111]-131. 
 


