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OCENA PROJEKTU RZĄDOWEGO PROGRAMU 

„ZERO TOLERANCJI DLA PRZEMOCY W SZKOLE” 

 

Prezentowany przez Ministra Edukacji Narodowej rządowy projekt programu „Zero tolerancji dla 

przemocy.” jest projektem rozległej interwencji społecznej, planowanej przez państwo w sferze 

wychowawczych działań i funkcjonowania polskich szkół. Bezpośrednim argumentem dla jego 

przygotowania stało się dramatyczne i drastyczne wydarzenie w gdańskim gimnazjum, które miało 

miejsce jesienią 2006 roku. Zostało ono zinterpretowane jako sygnał i wskaźnik, istniejącego w skali 

masowej poważnego zagrożenia uczniów polskich szkół agresją i przemocą rówieśniczą. Z tej racji 

program ma szeroki zakres, obejmujący wszystkie szkoły i placówki oświatowe. Trudno doszukać się 

podstaw dla takiej interpretacji w wynikach istniejących badań i statystykach na temat agresji w 

szkołach, nie przekonują do niej również zawarta w projekcie diagnoza problemu ani uzasadnienie 

wprowadzenia programu.  

Lektura tego obszernego dokumentu nie jest dla uważnego, czyli zainteresowanego problematyką 

czytelnika lekturą łatwą. Trudne do pokonania są obawy, co do wartości, zarówno zawartej w 

projekcie diagnozy zjawiska agresji i przemocy w polskiej szkole, jak i propozycji środków zaradczych.  

Warto zatem zgłosić najważniejsze wątpliwości: 

 

1. W projekcie mało precyzyjnie zdefiniowany jest sam przedmiot programu. 

Nie jest jasny zakres używanych ogólnych pojęć agresji, przemocy i bezpieczeństwa uczniów w 

szkole. Przywołuje się określoną kategoryzację zachowań agresywno-przemocowych
1
, której jednak 

nie operacjonalizuje się na użytek programu, a co więcej cytuje się uzyskane w badaniach dane
2
 na 

temat zachowań, których związek z agresją lub przemocą nie jest oczywisty. Bo czy zachowaniem 

agresywnym jest oszukiwanie nauczycieli lub upijanie się uczniów. Na pewno nie, ponieważ nie każdy 

oszukujący nauczyciela lub pijany uczeń jest osobą agresywną. Niewątpliwie są to zachowania 

naganne w szkole, ale należą do innych, odrębnych kategorii wykroczeń niż agresja, jak to wykazał 

                                                           
1
 Zaproponowane przez J. Surzykiewicza. 

2
 Dane znajdują się na s. 7 projektu. Nie podano przy tym, z którego roku one pochodzą. 
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prof. K. Konarzewski w empirycznej analizie struktury uczniowskich wykroczeń
3
. Warto przywołać 

wyniki jego analizy, gdyż mogą pomóc uporządkować myślenie na temat zachowań agresywnych w 

szkole. W wyniku analizy wśród szesnastu różnego rodzaju zachowań nagannych występujących w 

szkole wyraźnie wyodrębniły się trzy kategorie:  

- agresja: bicie, prześladowanie i poniżanie kolegów, kradzież, wymuszanie pieniędzy i rzeczy, 

wandalizm, rozsiewanie plotek o nauczycielu, ordynarne odnoszenie się do nauczycieli, 

groźby, popychanie nauczyciela, obrzucanie go przedmiotami. 

- odurzanie się: zażywanie narkotyków, rozprowadzanie narkotyków, picie alkoholu, 

- nieposłuszeństwo wobec norm świata dorosłych: wagarowanie, spóźnianie się na lekcje, 

palenie papierosów, nieodrabianie prac domowych, złośliwe przeszkadzanie na lekcjach. 

Warto zacytować wniosek sformułowany wówczas przez prof. K. Konarzewskiego: ”istota odkrycia 

polega na odróżnieniu wykroczeń świadczących o demoralizacji od wykroczeń będących normalną 

(choć drażniącą nas, dorosłych) cechą okresu dorastania. Problemy wychowawcze swoiste dla 

gimnazjum należą głównie do tej kategorii
4
”. Brak takiego rozróżnienia pomiędzy różnego rodzaju 

nagannymi zachowaniami uczniów jest poważna słabością koncepcji programu.   

 

2. W sposobie przedstawienia oraz uzasadnienia celów i założeń programu w projekcie 

dominuje perswazyjny język. Używanie określeń „powszechne” (inaczej „masowe”) w stosunku do 

zjawisk agresji i przemocy w odniesieniu do całego społeczeństwa polskiego, jak i środowisk 

uczniowskich jest semantycznym nadużyciem. Taki język buduje w świadomości społecznej obraz 

świata zagrażającego i spatologizowanego, pełnego wszechobecnego zła. Tworzy społeczny klimat 

lęku, podejrzliwości, zamiast klimatu spokojnej, otwartej debaty nad rozwiązaniem poważnych, ale 

nie powszechnych problemów związanych z występowaniem zachowań agresywnych uczniów  w 

szkole i poza nią.  

 

3. Perswazyjnemu językowi towarzyszy mało rzetelne prezentowanie danych na temat przyczyn, 

zasięgu i rodzaju agresji młodych ludzi uczących się w różnego typu szkołach. Nieliczne, wybrane i 

zaprezentowane w projekcie dane
5
 dla specjalisty są po prostu nietrafne i nierzetelne, dla nie-

specjalisty mogą być mylące, bo wskazują na ważne i fundamentalne instytucje społeczne, takie jak 

szkoły czy media jako rozsadniki zła i demoralizacji młodych ludzi. 

Uważna lektura pkt. II projektu pt. „Diagnoza problemu agresji i przemocy w środowisku szkolnym” 

oraz pkt. III. pt. „Charakterystyka zjawiska agresji i przemocy” dobitnie przekonuje o niespójnym i 

słabo udokumentowanym obrazie problemu agresji, przemocy i bezpieczeństwa w polskich szkołach.  

 

                                                           
3
 K. Konarzewski, Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 

2002/2003, ISP, Warszawa 2004, s. 41-47. 
4
 K. Konarzewski, Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 

2002/2003, ISP, Warszawa 2004, s.73.  
5
 Patrz. tabela nr 1 na s. 5 lub opis gier komputerowych na s. 44 lub charakterystyka mediów na s. 43. 
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4. Czy może być zatem skuteczna terapia oparta na niestarannej i błędnej diagnozie? Nie może. 

Tej słabości nie zaradzi ani wielka liczba zawartych w projekcie wskazań co do rozlicznych obszarów 

działań, ani szeroko zaplanowana korelacja programu z innymi programami i strategiami rządowymi, 

ani zabezpieczenie środków na jego realizację. W projekcie dominuje instytucjonalno-jurysdyczne 

myślenie na temat zjawisk agresji i przemocy w polskich szkołach. Biurokratyczny charakter 

projektu nie byłby jego ewidentną słabością, gdyby projekt odwoływał się w sposób trafny i rzetelny do 

socjologiczno-ekonomicznych i kulturowych modeli i badań tych zjawisk obecnych w naukach 

społecznych. Tak niestety nie jest. W projekcie, wśród czynników mających wpływ na poziom agresji 

uczniowskiej, nie uwzględniono ważnych czynników szkolnych, takich jak: poziom integracji 

społeczności szkolnej, stan samorządności uczniowskiej i jakość relacji nauczyciele-uczniowie 

(szczególnie orientację nauczycieli na ucznia
6
). Badania krajowe i międzynarodowe pokazują wagę i 

wpływ tego rodzaju czynników na skuteczność szkoły w wypełnianiu jej zadań zarówno dydaktycznych 

jak i wychowawczych
7
. 

 

5. Projekt programu nie bierze pod uwagę silnego zróżnicowania polskich szkół pod względem 

jakości podejmowanych i realizowanych w nich strategii i działań edukacyjnych oraz 

wychowawczych. Dzisiaj naprawdę dużo wiemy na temat dobrych i złych polskich szkół.  Program 

tego rodzaju, jaki jest proponowany w projekcie, powinien przede wszystkim wspierać tworzenie 

nowych instrumentów (istniejące nie wystarczają lub są nieskuteczne) pomagających poprawić się 

placówkom o miernych efektach wychowawczych. Przykładowo: zakładane w projekcie wzmocnienie i 

rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinno polegać nie tylko na 

poprawieniu słabych statystyk nasycenia placówek kadrą pedagogów i psychologów
8
, lecz przede 

wszystkim na zaproponowaniu nowych form ich pracy oraz na tym, aby każda szkoła posiadała 

dostęp do takich specjalistów i w takiej ich liczbie, jakiej potrzebuje, by poradzić sobie z własnymi 

problemami wychowawczymi. Realizacja założonego w projekcie zadania zwiększenia zasięgu i 

dostępności pomocy pedagogiczno-psychologicznej wymagać będzie nowych, aktywniejszych, 

zespołowych form, odchodzących od dotychczasowego modelu przychodni, czy indywidualnego 

dyżuru pedagogiczno-psychologicznego w szkole. Nowe formuły działania będą wymagać przede 

wszystkim merytorycznego, a nie biurokratycznego monitoringu, tak aby była możliwa ich ewentualna 

merytoryczna korekta i radzenie sobie z ich ograniczeniami. Taki monitoring powinien być realizowany 

przez niezależnych specjalistów i/lub instytucje specjalizujące się w ewaluacji programów pracy z 

nauczycielami i młodzieżą (uczelnia, think tank, organizacja pozarządowa).  

                                                           
6
 W międzynarodowych badaniach PISA określona była poprzez takie wskaźniki jak, udzielanie pomocy, 

wsparcia uczniom, zainteresowaniem problemami ucznia, gotowością wysłuchania ucznia. 
7
 Patrz raport międzynarodowy “Learning for Tomorrow’s World: First Results from PISA 2003”,  

K.  Konarzewski, Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym 

2002/2003, ISP, Warszawa 2004. 
8
 W projekcie czytamy, że według danych SIO na dzień 15.09.2006 r. pedagodzy zatrudnienie byli w prawie co 

drugim gimnazjum i w co trzeciej szkole podstawowej i liceum, zaś psycholodzy w 7,7% gimnazjów, 5,6% 

liceów, 4,3% szkół podstawowych. 
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6. Nacisk położony w projekcie programu na instrumenty prawne i administracyjne
9
 rodzi 

obawę, że rola w programie innych podmiotów społecznych pozostanie marginalna, 

sprowadzona do roli klienta, odbiorcy prowadzonych przez administracje oświatową różnego 

szczebla działań (kontrolnych, interwencyjnych
10
, szkoleniowych). Zapomina się, czy też pomija 

fakt, że u podstaw działania jednostek (nauczycieli, uczniów, rodziców) leżą wartości, obyczaje i wzory 

wyniesione z rożnych środowisk społecznych i że ich zmiana wymaga mądrego, wytrwałego działania, 

a raczej współdziałania. W ministerialnym projekcie stajemy się wszyscy: nauczyciele, rodzice, 

działacze oświatowi, uczniowie, przede wszystkim „pacjentami” wymagającym diagnozy i terapii, a nie 

aktywnymi partnerami społecznymi w rozwiązywaniu ważnego problemu, jakim jest agresja w szkole. 

W proponowanych zmianach przepisów prawa niezbędnych dla wdrożenia programu projekt nie 

proponuje znaczącego i rzeczywistego dowartościowania pozycji rodziców i uczniów, ani w systemie 

szkolnym, ani w tym konkretnym programie. Przykładowo: proponowane zmiany dotyczą Rad 

Rodziców, występujących powszechnie w polskich szkołach, a nowe określenie ich kompetencji 

niewiele wnosi do ich dotychczasowej praktyki. Programy wychowawcze szkoły z reguły są 

konsultowane z przedstawicielami rodziców, zmiana ma polegać na tym, że mają one być uchwalane 

razem z Radą Pedagogiczną. Stanowisko przedstawicieli samorządu uczniowskiego, chociażby 

opiniowanie szkolnego programu wychowawczego (w tym programów profilaktycznych) w ogóle nie 

jest w projekcie brane pod uwagę.     

 

7. Wiele z proponowanych propozycji działań zawartych w programie wydaje się wątpliwej wartości ze 

względu na ich obligatoryjne zastosowanie we wszystkich szkołach jako skutecznego lekarstwa na 

zmniejszenie agresji i zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. Przykładem mogą być: propozycja 

jednolitego stroju szkolnego, propozycja monitoringu wizyjnego, czy cały blok propozycji rozwoju zajęć 

pozalekcyjnych w szkołach. W pierwszym wypadku rygor jego obligatoryjności od 1 września 2007 r. 

niszczy naturalność i swobodę debaty szkolnej na ten temat, czyli utrudnia w zasadzie procesy 

integracji społeczności szkolnej. W drugim wypadku nie bierze się pod uwagę, że przy pewnej 

specyfice szkolnej, tzn. małe szkoły, szkolne środowiska o wysokiej kontroli społecznej (np. szkoły 

wiejskie), monitoring wizyjny nie jest ani potrzebny, ani najbardziej trafny wychowawczo.  

 

8. Poważne wątpliwości wzbudzają rozbudowane propozycje dotyczące zajęć pozalekcyjnych 

w szkołach jako środka zapobiegawczego agresji wśród uczniów. W punkcie dotyczącym 

proponowanych rozwiązań programowo-organizacyjnych nie pojawia się współpraca, ani 

konsultacje z rodzicami i uczniami w tej sprawie. Natomiast badania prowadzone w gimnazjach, w 

roku szkolnym 2001/2002 wyraźnie pokazały nieatrakcyjność szkolnej oferty takich zajęć dla uczniów. 

                                                           
9
 Instrumenty takie jeśli są dobrze sformułowane są też ważne i niezbędne, bo generują i wspierają rozwój 

instytucji (zwłaszcza nowych). 
10
 W projekcie czytamy, że w 2007-08 zrealizowana będzie większość działań o charakterze interwencyjnym. 
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Najczęściej wówczas podawanym powodem nieuczęszczania na zajęcia pozalekcyjne przez blisko 

60% gimnazjalistów był ten, że szkoła nie organizowała interesujących dla nich zajęć
11
.     

 

9. Oceniając projekt programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach warto omówić 

również proponowane procedury monitoringu i ewaluacji tak rozległych w sferach i czasie 

działań programu. Procedury nie wyglądają przekonująco, większość z nich polegać będzie na 

cyklicznej sprawozdawczości prowadzonej przez różnego szczebla realizatorów, poczynając od 

dyrektorów szkół, nadzór pedagogiczny, kończąc na Ministrze Edukacji Narodowej. Niezależne 

badania ewaluacyjne mają być przeprowadzone w roku 2007 i roku 2010, chociaż program ma 

obejmować lata 2007-2013. Badania te zaplanowane w formule ogólnopolskich badań 

reprezentatywnych przyniosą zatem dane na temat efektów realizowanego programu w skali kraju. 

Zapewne będzie można ocenić ogólny obraz dynamiki zjawisk agresji i przemocy w środowisku 

szkolnym po trzech latach realizacji programu. Wydaje się być zasadnym planowanie nie tylko badań i 

analiz ogólnokrajowych, ale i dwojakiego rodzaju badań specyficznych. Jedne z nich miałyby na celu 

badanie skuteczności zastosowanych instrumentów i programów działań w różnych typach szkół 

pracujących w trudnych warunkach środowiskowych. Drugi rodzaj badań specyficznych dotyczyłby 

ewaluacji konkretnych instrumentów i konkretnych programów profilaktyki agresji w szkole. Celem 

tego rodzaju badań byłyby w odróżnieniu od badań ogólnokrajowych nie ilościowe, ale jakościowe 

charakterystyki skuteczności wybranych działań proponowanych w programie. 

 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

Przedstawiony rządowy projekt programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” nie buduje 

wiarygodności polskiej polityki oświatowej. Polityki, która powinna być prowadzona „ponad 

podziałami partyjnymi” oraz powinna koncentrować się na mądrym i wytrwałym poprawianiu oraz 

doskonaleniu, podjętych w 1999 roku, reform strukturalnych i programowych polskiej oświaty. Nie 

warto, ani nie da się centralnie sterować działaniami w każdej szkole, natomiast pożądane jest by 

przede wszystkim: 

- mądrze nadzorować, czyli przykładać dobry wzorzec do osiągnięć konkretnych szkół, 

- nagradzać dobre szkoły za osiągnięcia,  

- motywować i wspierać słabsze szkoły za pomocą instrumentów głównie merytorycznych 

(sprawdzone programy, pomoc metodyczna, pomoc różnego rodzaju specjalistów ). 

- dbać o prowadzenie rzetelnej obserwacji rezultatów wychowawczych (zewnętrzne, 

reprezentatywne badania ewaluacyjne),  

- wspierać podstawowe badania w zakresie nowatorskich metod dydaktycznych i wychowawczych, 

i ich wdrożenia do praktyki szkolnej. 

                                                           
11
 K. E. Siellawa-Kolbowska, Praca wychowawca w drugim roku działalności gimnazjów, w: Zmiany w 

systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, ISP, Warszawa, 2002, s. 194. 
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Prezentowane w rządowym projekcie propozycje wymagają w szczególności: 

- doprecyzowania przedmiotu, a więc zakresu zjawisk, którego ma dotyczyć program i 

dopasowania do niego proponowanych działań, 

- uwzględnienia  zróżnicowania sytuacji społeczno-kulturowej środowisk szkolnych,  

- zapewnienia w szerszym, rzeczywistym zakresie autonomii różnych partnerów społecznych 

programu, przede wszystkim nauczycieli, rodziców i uczniów w realizowaniu celów 

dydaktycznych i wychowawczych szkoły. 

 

Przedstawiony rządowy projekt wymaga ponadto szczegółowej redakcji. Obszerny, ponad 50 

stronicowy
12
 projekt jest dokumentem nieprzyjaznym dla czytelnika. Niestarannie zredagowany, 

sprawia wrażenie mechanicznej kompilacji wielu opracowań o różnorakim charakterze: urzędniczych, 

eksperckich, badawczych, prawniczych. Upowszechniony na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji i 

rozesłany do 165 instytucjonalnych adresatów daje wrażenie lekceważącego stosunku jego autorów 

do odbiorców, a co za tym idzie, fasadowego trybu społecznych konsultacji. 

 

 

 

                                                           
12
 Dokładnie 53 strony, pojedyncza interlinia. 


