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Szko∏a jest wspólnotà.

Szko∏a dà˝y do stworzenia wspólnoty wszystkich
nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz
pracowników niepedagogicznych szko∏y, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

Wszyscy si´ szanujemy.

Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeƒstwa,
szacunku, otwartego dialogu i porozumienia
pomi´dzy nauczycielami, pracownikami szko∏y, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy
spo∏ecznoÊci szkolnej szanujà siebie nawzajem i nie zachowujà si´ wobec siebie agresywnie.

Wspólnie dzia∏amy przeciw przemocy.

W szkole dzia∏a
system przeciwdzia∏ania przemocy, który jasno okreÊla: obowiàzujàce normy, procedury dzia∏ania
i wspó∏pracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiàzywania konfliktów oraz reagowania
wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiàzujà wszystkich uczestników
spo∏ecznoÊci szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie
osoby znajdujàce si´ na terenie szko∏y.

Niczego nie ukrywamy.

Szko∏a prowadzi regularnà diagnoz´
problemu przemocy w szkole,
a efekty dzia∏ania systemu przeciwdzia∏ania przemocy podlegajà monitoringowi oraz ewaluacji.

Zawsze reagujemy.

Szko∏a reaguje na ka˝dy przejaw agresji i przemocy
oraz zapewnia d∏ugofalowà,
odpowiednià pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

Nauczyciel nie jest sam.

Szko∏a podejmuje dzia∏ania,
by nauczyciele mieli odpowiednià
wiedz´ i umiej´tnoÊci z zakresu rozwiàzywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji
i przemocy.

Uczniowie wiedzà, jak dzia∏aç.

Szko∏a organizuje uczniom
regularne zaj´cia profilaktyczne
z zakresu umiej´tnoÊci psychologicznych i spo∏ecznych, oraz radzenia sobie z agresjà
i przemocà.

Rodzice sà z nami.

Aby przeciwdzia∏aç przemocy szko∏a wspó∏pracuje
z rodzicami w∏àczajàc ich do tworzenia systemu
przeciwdzia∏ania przemocy i obejmujàc dzia∏aniami edukacyjnymi.

Szko∏a wspó∏pracuje ze Êrodowiskiem
Mamy
sojuszników.
pozaszkolnym przy podejmowaniu dzia∏aƒ profilaktycznych i interwencyjnych dotyczàcych
agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczajà mo˝liwoÊci lub kompetencje szko∏y.

Nagradzamy dobre przyk∏ady.
Szko∏a promuje wzorce zachowaƒ oparte na poszanowaniu godnoÊci ka˝dego cz∏owieka.
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