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BIULETYN dla RODZICA  
 

 

 

 

Drogi Rodzicu! 

Odkrycie faktu, że Twoje dziecko jest ofiarą przemocy 

ze strony kolegów w szkole jest zawsze bolesnym 

doświadczeniem. Możesz czuć w takiej sytuacji złość, 

smutek, bezradność, mieć poczucie winy. Nawet jeśli 

trudno Ci w to uwierzyć, nie odkładaj sprawy na 

później, nie myśl, że "jakoś to się rozwiąże", "może to 

nie jest aż tak poważne".  

 

Twoje dziecko cierpi i każdy dzień jest dla niego 

ważny. Musisz mu pomóc. Musisz wspierać je w tym 

trudnym momencie jego życia, aby nie straciło wiary w 

siebie i ciebie - rodzica.   

 
Zachęcamy do lektury drugiego  

Biuletynu dla Rodzica”  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opracowanie: Zespół ds. Współpracy z Rodzicami 
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Jeśli dziecko powie ci, że jest wyśmiewane w klasie - nie bagatelizuj tego. 

Dla niego może to stanowić większy problem niż pojedyncza bójka. Wszystko zależy 

od wrażliwości dziecka oraz sposobu w jaki zachowują się sprawcy. 

Przemoc mogą stosować uczniowie z tej samej klasy (w pojedynkę lub całą grupą) 

oraz uczniowie z innych klas.  

Przemoc, która trwa dłuższy czas nazywa się znęcaniem. 

 Mobbing polega na szykanowaniu jednostki zazwyczaj przez grupę, poprzez 

zaczepianie, izolowanie, obmawianie, nieprzyjazne wypowiedzi i 
zachowania grupy lub osoby w stosunku do ofiary. Mobber ma na 
celu wyłączenie konkretnej osoby z grupy koleżeńskiej. Celem 
takiego zachowania jest zastraszenie, upokorzenie i ograniczenie  
zdolności do obrony ofiary oraz  izolacja społeczna. 

 Bullying oznacza tyranizowanie, z intencją skrzywdzenia drugiej 

osoby. Agresywny akt wobec ofiary jest zamierzonym, 
uporczywym, powtarzalnym zachowaniem sprawców wobec 
ofiary; z zamiarem sprawienia jej bólu fizycznego, przykrości, poniżenia lub 
przerażenia jej. Ważne przy tym jest, aby mobber posiadał publiczność i mógł 
pozyskać „uznanie” w obliczu grupy „widzów”, „obserwatorów”, obojętnych na 
zastane sytuacje. Zawsze w bullingu wyraźną przewagą sił ma  agresor. Ofiara nie 
ma możliwości obrony, zaś sprawca ma  poczucie bezkarności. Inaczej mówiąc 
jest to „stres społeczny.”  

 Cyber bullying to zjawisko oczerniania, szykanowania, tyranizowania 

i wyszydzania w sieci. Oczernianie, wyszydzanie lub kompromitowanie ludzi za 
pośrednictwem internetu jest już prawdziwą zmorą w 
Europie Zachodniej i za oceanem. Problem zaczął się 
kilka lat temu. Najpierw przybrał formę złośliwych 
i obraźliwych sms-ów, potem e-maili. Teraz dotyczy 
głównie witryn internetowych, wpisów na forach 
dyskusyjnych, dręczenia przez komunikatory sieciowe, 
a także umieszczanych w sieci zdjęć zrobionych przy użyciu telefonów 
komórkowych.  
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Drogi Rodzicu! 
Jak możesz poznać, że twoje dziecko  

jest ofiarą przemocy? 
 

 

  

Większość dzieci nie informuje dorosłych (rodziców i nauczycieli), że doświadcza 

przemocy. Są różne powody takiego milczenia: lęk przed zemstą sprawców, brak 

wiary w pomoc i zmianę sytuacji, obawa, że nikt nie uwierzy, poczucie winy, 

wstyd itp. 

Musisz sam uważnie obserwować swoje dziecko. Poniższe sygnały pomogą ci 

rozpoznać, czy twoje dziecko nie stało się ofiarą krzywdzenia. 
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Rodzicu! 

Jeśli obawiasz się, że twoje dziecko stało się ofiarą przemocy w szkole,  

przede wszystkim spróbuj z nim porozmawiać o tym wprost. Taka rozmowa 

pomoże ci ustalić jak groźna jest sytuacja i podjąć odpowiednie kroki.  

Dziecko może bać się mówić na ten temat, dlatego niezwykle ważna jest twoja 

delikatność.  

 

Gdy decydujesz się na rozmowę z dzieckiem postaraj się: 

 wysłuchać je uważnie (nie przerywaj, nie pospieszaj, sprawdzaj czy dobrze zrozumiałeś); 

 zebrać (zapisać) informacje dotyczące konkretnych zdarzeń; 

 zapewnić, że bardzo je kochasz, jesteś po jego stronie i nie pozwolisz na krzywdzenie; 

 zapewnić o swojej gotowości do pomocy; 

 nie wyśmiewać się z jego słabości; 

 pomóc mu uwierzyć w siebie, docenić każdy wysiłek ("próbowałeś się bronić", "odszedłeś 

z podniesioną głową, brawo", "zrobiłeś, co mogłeś"); 

 pozwolić mu na płacz, uszanować jego lęk i bezradność ("wiem, że to przykre", "nie łatwo 

jest się bronić"); 

 nie bagatelizować sprawy. 

Nie obwiniaj siebie i dziecka za zaistniałą sytuację.  

Nie pytaj siebie "dlaczego to moje dziecko spotkało", ale pomyśl  

"jak można to skończyć".  

 

Pamiętaj! 
Żadne dziecko nie jest winne temu, że stało się ofiarą przemocy.  

Każdy ma prawo być wrażliwym, słabszym, bezbronnym.  

Nikt nie ma prawa użyć w stosunku do niego przemocy 
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Jeśli z relacji dziecka wynika, że sytuacja nie jest zbyt trudna i dziecko ma szansę samo sobie z nią 

poradzić, twoja rola polega na: 

 wymyśleniu z dzieckiem sposobów przeciwstawienia się przemocy (co ma dziecko 

odpowiedzieć, co zrobić, kogo poinformować w szkole itp.); 

 przećwiczeniu trudnych sytuacji (np. odegraniu scenek, w których dziecko ma 

odpowiedzieć coś sprawcom); 

 wsparciu dziecka (zapewnieniu go, że może sobie poradzić, że rodzic w nie wierzy, że nikt 

nie ma prawa go krzywdzić, można przypomnieć mu sytuacje, w których sobie dobrze 

poradziło); 

 zapewnieniu o swojej gotowości do pomocy w razie, gdyby dziecko nie mogło sobie 

poradzić. 

Jeśli dziecko nie jest w stanie same przeciwstawić się powtarzającym się aktom przemocy, wtedy 

niezbędna jest twoja interwencja.  

 

Jak interweniować w sprawie swojego dziecka? 

 

Jeśli rozpoczniesz działania w obronie swojego dziecka, musisz być konsekwentny i stanowczy aż do  

momentu rozwiązania problemu.  

Nie wolno ci używać przemocy wobec sprawców (czasem zdesperowani rodzice postępują w ten sposób),  

Nie warto także być agresywnym wobec pracowników szkoły.  

  

Możesz podjąć następujące działania: 

 prowadź zapis wszystkich sytuacji przemocowych, o jakich opowiada ci dziecko; 

 zgłoś sprawę na policję, jeśli twoje dziecko zostało pobite lub okradzione; 

 spotkaj się z wychowawcą klasy/szkolnym pedagogiem/dyrektorem szkoły i zrelacjonuj 

sytuację, zapytaj co w tej sytuacji nauczyciel zamierza zrobić, zadeklaruj swoją chęć 

współpracy. 

 

 

 

 

 

 


