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Koniec z 
prześladowaniem!
Prześladowanie stanowi poważny problem. 
Obowiązkiem rodziców jest wspierać budowanie 
przyjaznego środowiska szkolnego.
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Wprowadzenie
Niniejsza broszura mówi o prześladowaniu  

oraz tym, jak możemy temu przeciwdziałać i zapo-
biegać. Musimy starać się nie dopuszczać do prześla-
dowania. Prześladowanie jest poważnym społecznym 

problemem, który możemy rozwiązać tylko poprzez 
współpracę.

Ta broszura jest skierowana przede wszystkim do rodziców. 
Może znajdować zastosowanie w poszczególnych domach, 

na wywiadówkach, w ramach spotkań dla rodziców oraz 
w związku z działaniami podejmowanymi wspólnie przez  

rodziców z nauczycielami bądź kierownictwem szkół.
Broszura została przetłumaczona z duńskiego przez  

angielski oraz dostosowana do norweskich okoliczności.

Norweski Krajowy Komitet Rodziców Uczniów Szkół 
Podstawowych i Średnich (FUG)
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W Norwegii każdego roku ponad 50 000 dzieci i młodych ludzi doświadcza prześlado-
wania, dyskryminacji i molestowania (według ankietowego badania uczniów szkół z 2017 
roku). Wiosną 2003 roku norweski parlament przegłosował ustawę nazywaną często „usta-
wą o środowisku pracy dzieci”. Od czasu zmian nazywa się ją „nową ustawą o prześlado-
waniu” — w nowym kształcie weszła ona w życie dnia 1 sierpnia 2017 roku. Ustawa mówi, 
że każdemu uczniowi i każdej uczennicy przysługuje prawo do środowiska bezpiecznego 
i przyjaznego społecznie i psychospołecznie, promującego dobre zdrowie, korzystną kon-
dycję psychiczną i efektywną naukę (ustęp 9A norweskiej ustawy o systemie oświaty). To 
oznacza, że żadne dziecko nie powinno spotykać się z poniżającymi słowami bądź czyna-
mi, a więc także z prześladowaniem. Każdy ma prawo czuć się w szkole bezpiecznie.

Każdemu dziecku przysługuje 
bezpieczne środowisko szkolne

Prześladowanie może mieć miejsce pomiędzy jednym dzieckiem a innym, pomiędzy dziec-
kiem a grupą dzieci, bądź też pomiędzy dzieckiem a dorosłymi. Prześladowanie przyjmuje 
następujące formy:

• Werbalne — np. przezywanie
• Społeczne — np. wykluczenie
• Materialne — np. rozmyślne niszczenie czyichś ubrań i rzeczy
• Emocjonalne — np. groźby lub przymuszanie do czegoś
• Fizyczne — np. bicie, kopanie
• Cyfrowe — np. publikowanie w internecie upokarzających zdjęć, wideo, tekstów

Społeczne interakcje i komunikacja wśród dzieci 
i młodzieży odbywają się teraz w dużej mierze 
online. Tym samym internet stał się przestrzenią 
najszerszego rozpowszechnienia molestowania 
i prześladowania, czemu często towarzyszą inne 
formy dyskryminacji.

Prawo sprzeciwu — obowiązek 
interweniowania
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Kto pada ofiarą prześladowania?

Prześladowanie może spotkać każdego. Badania pokazują, że powodami prześla-
dowania nie są wygląd, ubiór, dialekt bądź podobne aspekty. Osoby prześladowane 
często mają niską samoocenę, aczkolwiek to można też wytłumaczyć jako rezultat 
prześladowania. Prześladowanie wynika na ogół z różnych rzeczy.

Dlaczego niektórzy prześladują innych?
Dziecko może zacząć prześladować innych z wielu powodów, na przykład:

• Jest zazdrosne.
• Samo pada ofiarą prześladowania.
• Chce robić wrażenie twardego.
• Usiłuje stworzyć pewną wspólnotę poprzez wykluczenie innych.
• Pragnie uwagi.
• Wyżywa się.
• daje upust frustracji.

Jaką krzywdę może wyrządzać prześladowanie?
Prześladowanie może być źródłem poważnej krzywdy. Niektóre dzieci mogą w efek-
cie odczuwać wstyd i osamotnienie, tracić pewność siebie, albo zamykać się w sobie 
i nawet podupadać na zdrowiu. Mogą próbować wypierać to, co je spotyka, albo 
nawet same się za to obwiniać. Bywa, że wyładowują frustrację na rodzeństwie i ro-
dzicach. W niektórych powstaje napięcie, przez które w szkole nie mogą się skupić. 
Może być tak, że przestaną w ogóle chcieć chodzić do szkoły.  

Prześladowanie może szkodzić nauce i kształceniu. Z powodu prześladowania zabu-
rzony może być rozwój dziecka — jakość jego życia może być pogorszona jeszcze 
przez długi czas po ustaniu takich aktów. Niepożądane udostępnianie w internecie 
zdjęć lub wideo, jak również wiadomości z groźbami, mogą być źródłem trwałego 
uszczerbku i wiązać się z dużym stresem. 
Udostępnianie w internecie zdjęć i wideo, których upublicznienia ktoś sobie nie ży-
czy, jest niezgodne z prawem i musi być zgłaszane na policję.

Prześladowanie może wywoływać problemy behawioralne, zaburzenia odżywiania, 
depresję i przestępczość. Trudności — w szkole, z rodzicami i rówieśnikami — mają 
często również te dzieci, które same prześladują innych. Choć większość z nich cieszy 
się z początku popularnością, to zdarza się, że popadają w niełaskę. 
Wobec takich postaw uczęszczanie do szkoły może stawać się źródłem dyskomfor-
tu — nie tylko dla tych uczniów i uczennic, które spotyka prześladowanie, ale i dla 
wszystkich, którzy to obserwują, albo nawet czują się zobowiązani w tym uczestni-
czyć, dlatego że w przeciwnym razie, jak im się zdaje, sami mogliby w końcu paść 
tego ofiarą.
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Dlaczego dzieci i młodzież 
nie poruszają tematu 
prześladowania?
Jest wiele powodów, dla których dzieciom i młodzieży trudno jest rozmawiać z do-
rosłymi o prześladowaniu. Najczęstsze przyczyny są następujące:

• Nie chcą niepokoić rodziców.
• Obawiają się, że w rezultacie będą prześladowane jeszcze dotkliwiej.
• Wolą o nikim niczego nie opowiadać.
•  Są zawstydzone zaistniałą sytuacją (zdjęcia lub wideo w internecie).
• Boją się, że rodzice się wściekną i będą je oceniać.
•  Zakładają, że rodzicom brakuje obycia w internecie niezbędnego do zrozu-

mienia i udzielenia pomocy. Prześladowanie wiąże się ze wstydem.

Po czym poznać, że moje 
dziecko jest prześladowane?
Poniżej zamieszczamy listę potencjalnych sygnałów ostrzegawczych. Żaden z nich 
sam w sobie nie wskazuje jednoznacznie na prześladowanie — mogą wynikać z  
innych rzeczy — niemniej gwałtowne zmiany w zachowaniu mogą być istotnymi  
znakami. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, to prawdopodobnie masz rację.

Szkoła
•  Dziecko nie chce chodzić do szkoły — w ogóle, w określone dni, albo na  

określone lekcje.
• Dziecko boi się chodzić do i ze szkoły albo prosi o podwożenie.
• Dziecko chodzi do i ze szkoły okrężną drogą.
• Dziecko spóźnia się do szkoły albo późno wraca do domu.
• Dziecko wraca do domu głodne.
• Wyniki dziecka w szkole się pogorszyły.
• Dziecko wraca do domu ze zniszczonymi książkami, rzeczami albo ubraniami.
• Dziecko „gubi” książki, rzeczy, kieszonkowe albo ubrania.

Koledzy i koleżanki
• Dziecko unika kolegów i koleżanek oraz innych dzieci.
• Dziecko zamyka się w sobie i przestaje uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych.
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Stan zdrowia
• Dziecko zapada na niewyjaśnione choroby.
• Zmieniają się godziny snu i nawyki żywieniowe dziecka.
• Dziecko ma niewyjaśnionego pochodzenia zadrapania lub rany.

Co mogę zrobić, jeżeli moje 
dziecko jest prześladowane?
Twoim celem powinno być doprowadzenie do tego, by dziecko mówiło o swoich 
problemach i odzyskało pewność siebie oraz wiarę w siebie. Możliwe, że i Ty  
doświadczysz różnego rodzaju emocji:

• Bezradność — nic się nie da zrobić.
• Złość — możesz chcieć zemsty.
• Zaniepokojenie — sytuacją dziecka.
• Dezorientacja — nie wiesz, co zrobić.
• Rozczarowanie — dlaczego moje dziecko tak się zachowuje?

Najważniejsze to zachować spokój i przed podjęciem jakichkolwiek kroków  
starannie przemyśleć sprawy.
Dziecko musi wiedzieć, że jako dorosła osoba pomożesz mu poradzić sobie z  
zaistniałą sytuacją. Nie jest powiedziane, że na pewno masz gotowe skuteczne  
rozwiązanie — ale musisz okazać otwartość i wsparcie.

•  Spodziewaj się emocjonalnej reakcji dziecka, na przykład wstydu, stresu lub 
złości.

•  Potraktuj problem poważnie — dziecko jest pewnie bardziej zdenerwowane, niż 
Ci się wydaje.

•  Pod żadnym pozorem nie lekceważ strachu ani pragnienia zemsty u  
prześladowanego dziecka.

• Przyjrzyj się różnym opcjom rozwiązania sytuacji wspólnie z dzieckiem.
• Poświęć czas na rozmowę z dzieckiem — znajdź na to spokojne miejsce.
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Twoja początkowa reakcja 
Unikaj następujących postaw:
• Cynizm — „Nie ma potrzeby się denerwować.”
• Męczennik — „To nic! Kiedy my chodziliśmy do szkoły…”
• Śledczy — „Chcę wiedzieć wszystko.”
• Wybawca — „Zajmę się tym.”
• Magik — „Naprawię to raz-dwa.”

Zamiast tego staraj się przyjmować następujące postawy:
• Uważność — słuchaj cierpliwie i nie wyciągaj żadnych pochopnych wniosków.
• Dociekliwość — uważnie sonduj i wystrzegaj się zniecierpliwienia.
• Wsparcie — spójrz na problem z perspektywy dziecka.

Uspokój dziecko i przyjmij problem do wiadomości:
•  To ważne, by dziecko usłyszało, że cieszy Cię sam fakt zwrócenia się do Ciebie 

z problemem, i że wierzysz w to, co mówi. Podkreśl, że dziecko nie ponosi w tej 
sytuacji winy, i wyjaśnij mu, że przykro Ci z powodu tego, co je spotyka. To nie 
dziecko jest problemem.

•  Powtarzaj, że dziecko nie może brać do siebie tego, co je spotyka.
• Upewnij dziecko w tym, że nie jest jedynym, które spotyka coś takiego.
•  W razie jakichkolwiek obaw o bezpieczeństwo dziecka zadziałaj niezwłocznie 

— jeżeli trzeba, zasięgnij pomocy.
• Gdyby dziecko doświadczało głębokiego kryzysu, zwróć się do specjalisty.

Staraj się być źródłem  
wsparcia — spójrz na  

problem z perspektywy 
dziecka.
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Jak pomagać
•  Słuchaj, i nie ponaglaj dziecka. Unikaj długiego wypytywania.  

Rozeznaj się w sprawie w szkole i w rozmowach z innymi rodzicami.
• Pozwól dziecku, by samo zasugerowało rozwiązania problemu.
•  Gdyby problem nie ustępował, koniecznie skontaktuj się ze szkołą — najpierw 

z wychowawcą klasy. Szkoła ma obowiązek zareagować (wymóg interwencji).  
Nie czekaj do najbliższej wywiadówki lub kolejnego spotkania dla rodziców.  
Gdyby prześladowanie miało miejsce w ramach zajęć pozalekcyjnych bądź 
pozaszkolnych lub w związku z nimi, skontaktuj się z rodzicami, którzy sprawują 
nadzór nad tymi zajęciami.

•  Zastanów się, czy sytuacja dziecka nie jest związana z konkretnymi  
wydarzeniami w środowisku szkolnym. Czy jest to coś, czego doświadczają też 
inni uczniowie? Zapytaj przewodniczącego klasy oraz w Komitecie ds.  
Środowiska Szkolnego.

•  Gdyby szkoła nie zareagowała w ciągu pięciu dni bądź gdyby reakcja szkoły 
była niezadowalająca, masz prawo się odwołać.

Pomagaj dziecku w:
• wyrażaniu swoich emocji, zwłaszcza złości
• reagowaniu na prześladowanie — wysuwaj pozytywne i realistyczne sugestie
•  zrozumieniu, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż posiadanie (nie złość się z powodu 

utraconych lub zniszczonych rzeczy)

Gdyby prześladowanie miało miejsce w drodze do lub ze szkoły, dyskretnie odwoź i  
odbieraj dziecko. 
Nie bój się podnosić tematu, gdyby prześladowanie było intensywne bądź długotrwałe, 
— nawet jeśli masz obawy przed odkurzaniem dawnych wspomnień. Dziecko musi o tym 
rozmawiać i z czasem to przepracować.

Co możesz zrobić
•  Stwarzaj przestrzeń i sposobności do nawiązywania przyjaźni — ale pamiętaj, że nie 

możesz do tego dziecka przymusić.
•  Nakłoń dziecko do podjęcia nowego hobby lub zainteresowania — to na przyszłość 

zbuduje w dziecku przekonanie o własnej wartości.
•  Postaraj się włączyć dziecko w zorganizowane zajęcia pozalekcyjne bądź pozaszkol-

ne, które mają bezpieczne granice i są nadzorowane. W dalszej kolejności możliwe 
będzie przejście do takich zajęć, które podlegają kontroli dorosłych w mniejszym 
stopniu.

• Buduj pozytywne sieci rodzicielskie i zasięgaj porady.
• Zastanów się, czy dziecko samo nie prowokuje prześladowania.
•  Skontaktuj się w sprawie problemu z nauczycielami dziecka i / lub pielęgniarką  

środowiskową — porozmawiaj z nimi o tym, jak można zaradzić sytuacji.
• Podnieś temat na wywiadówce lub spotkaniu dla rodziców.
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Czy odwet jest rozwiązaniem?
Niektórzy rodzice mówią swoim dzieciom, że te powinny się mścić, stawiać się i oddawać. 
Zastanów się jednak:

• Czy Twoje dziecko jest zdolne do zemsty?
• Czy Twoje dziecko tego chce?
•  Czy sam(a) popierasz czyny zabronione, takie jak przemoc fizyczna bądź molestowanie 

w internecie?
• Czy to nie ściągnęłoby na dziecko nowych problemów?
• Czy nie robisz z dziecka „kozła ofiarnego”?
• Czy to rozwiąże problem?

Pamiętaj, że cyfrowe, werbalne, społeczne i emocjonalne formy prześladowania są dużo 
powszechniejsze niż fizyczne prześladowanie. Nie zaogniaj problemów dziecka przez 
nakłanianie go do czegoś, co nie leży w jego zasięgu. Zamiast tego szukaj innych 
sposobów na rozwiązanie problemu wspólnie z dzieckiem.
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Co należy zrobić, jeżeli moje 
dziecko prześladuje innych?
Twoim celem powinna być współpraca z dzieckiem zorientowana na wypracowa-
nie odporności. Wyrób w dziecku poczucie odpowiedzialności. Skup się na samym 
prześladowaniu, nie na dziecku. Koncentruj się raczej na rozwiązaniach niż na 
problemie. 

Musisz reagować
• Nie trać opanowania. Nie pozwól sobie na przesadną złość i groźby.
•  Nakłoń dziecko do tego, by się wytłumaczyło i opowiedziało o tym, jak samo 

postrzega sytuację.
• Opisz to, jak postrzegasz sytuację i co w związku z nią odczuwasz.
•  Wyjaśnij, że samoobrona jest w porządku — w odróżnieniu od prześladowania 

innych.
• Wyjaśnij dziecku, jak czuje się ktoś, kogo spotyka prześladowanie.
•  Niezwłocznie skontaktuj się ze szkołą i dowiedz się, jak dziecko się tam  

sprawuje.  
Nie czekaj do najbliższej wywiadówki lub kolejnego spotkania dla rodziców.

•  Poproś szkołę o obserwowanie rozwoju sytuacji, o współpracę z Tobą i  
regularne wzajemne informowanie się o postępach.

Spójrz na siebie!
Pamiętaj, że najważniejszymi wzorami do naśladowania są dla dzieci dorośli.  
Niewykluczone, że zachęta do prześladowania wyszła nieumyślnie od Ciebie.  
Być może…

• wypowiadasz się negatywnie o którymś z sąsiadów albo nauczycieli?
•  publikujesz w mediach społecznościowych pogardliwe komentarze na  

temat innych osób?
• wykluczasz pewne osoby ze społeczności?
• nie traktujesz prześladowania poważnie albo nie dowierzasz dziecku?
• włączasz się w prowokowanie albo przezywanie dla zabawy?
• upokarzasz dziecko przed innymi?
• o wszystko obwiniasz dziecko?
• okazujesz sarkazm?
• postępujesz niesprawiedliwie?

PRZEŚLADOWA-
NIE WPŁYWA NA 

WSZYSTKICH.

Nie ma niewinnych 
świadków!
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Co da się zrobić w szkole?
Prześladowanie ma miejsce w przeważającej mierze w szkole bądź w związku ze szkołą. 
Ustęp 9A norweskiej ustawy o systemie oświaty mówi między innymi, że: 

„Każda osoba pracująca w szkole ma obowiązek dbać o uczniów i pilnować, żeby zapew-
nione im było psychospołecznie korzystne środowisko szkolne, oraz w miarę możliwości 
interweniować w sytuacjach naruszenia tego warunku, takich jak prześladowanie, przemoc, 
dyskryminacja i molestowanie. Każda osoba pracująca w szkole ma obowiązek informować 
dyrektora szkoły o wszelkich podejrzewanych bądź stwierdzanych przypadkach niedys-
ponowania przez ucznia psychospołecznie korzystnym środowiskiem szkolnym. W szcze-
gólnie poważnych przypadkach dyrektor szkoły ma obowiązek informować o zaistniałej 
sytuacji właściciela szkoły. W podejrzewanych bądź stwierdzanych przypadkach niedys-
ponowania przez ucznia psychospołecznie korzystnym środowiskiem szkolnym szkoła ma 
obowiązek możliwie niezwłocznie wszcząć dochodzenie w sprawie. Gdyby uczeń stwier-
dził, że jego środowisko szkolne nie jest psychospołecznie korzystne, szkoła ma obowiązek 
— w miarę dostępności stosownych środków — dopilnować, żeby uczniowi zapewnione 
było psychospołecznie korzystne środowisko szkolne. To samo dotyczy sytuacji, w której 
dochodzenie wykazuje, że uczeń nie dysponuje psychospołecznie korzystnym  
środowiskiem szkolnym.

Szkoła ma obowiązek dopilnować, żeby uczniowie znajdujący się w takich sytuacjach byli 
wysłuchiwani. Najlepszy interes uczniów musi być fundamentalnym celem pracy szkoły.” 
O tym, czy środowisko jest zadowalające, decydują indywidualne doświadczenia ucznia.  
Ani dyrektor szkoły, ani nauczyciele, ani też inni uczniowie nie wiedzą lepiej od dziecka, jak 
dziecko czuje się w szkole. Przykładowo, dyrektor nie może po prostu stwierdzić, że w jego 
szkole prześladowanie na ogół nie ma miejsca. Szkoła ma obowiązek potraktować  
poważnie każdą sytuację, w której dziecko doświadcza czegoś niekomfortowego.

Komitet ds. Środowiska Szkolnego (SEC)
Rząd postanowił, że w każdej szkole funkcjonować musi Komitet ds. Środowiska Szkolne-
go, w którego skład wchodzą przede wszystkim uczniowie i rodzice. Do zgłaszania uwag 
oraz propozycji we wszelkich sprawach dotyczących środowiska szkolnego mają prawo 
wszystkie szkolne rady i komitety — to jednak na Komitecie ds. Środowiska Szkolnego 
spoczywa szczególny obowiązek pilnowania kwestii uregulowanych cytowanym wyżej 
ustępem 9A.

Komitet Koordynacyjny (LC)
Komitet Koordynacyjny, w którego skład wchodzą uczniowie, 
rodzice, pracownicy, kierownictwo szkolne oraz polityk, musi 
być na bieżąco informowany o panującym w szkole środowisku. 
W niektórych szkołach w miejsce Komitetu Koordynacyjnego po-
wołana została rada operacyjna. Komitet ten musi angażować się 
w planowanie i wdrażanie inicjatyw związanych ze środowiskiem 
szkolnym. 
Komitet Koordynacyjny może, przykładowo:

•  Sporządzić ogólny plan działań na rzecz walki z  
prześladowaniem i dyskryminacją w szkole.
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Uczniom przysługuje ustawowe prawo do powołania Rady Uczniowskiej, i we wszel-
kich sprawach, które mają wpływ na uczniów, kierownictwo szkoły i nauczyciele mają 
obowiązek wysłuchiwać uczniów. To ważne, żeby szkoła — reprezentowana przez 
kierownictwo, nauczycieli oraz zespół skoncentrowany na otoczeniu ucznia — dbała 
o realny wpływ uczniów na ich szkolne życie. Obejmuje to wspomaganie funkcjo-
nowania Rady Uczniowskiej, szkolenie w zakresie przedstawiania spraw i wspiera-
nie zapewniania uczniom czasu na udział w pracach Rady Uczniowskiej. Uczniowie 
i Rada Uczniowska odgrywają zasadniczą rolę w stwarzaniu przyjaznego środowiska 
szkolnego — wolnego od prześladowania.

Uczniowie
•  Powinni niezwłocznie zawiadamiać nauczyciela bądź kierownictwo szkoły o  

mających miejsce przypadkach prześladowania. Szkoła ma obowiązek reagować 
wobec jakichkolwiek podejrzeń, że ktoś jest w szkole nieszczęśliwy.

• Mogą prowadzić kampanie promujące przyjazne środowisko szkolne.
•  Mogą organizować klasowe dyskusje o tym, jak można stwarzać sobie nawzajem 

lepsze środowisko szkolne.
•  Powinni, w miarę dostępności, wykorzystywać klasowe „sesje uczniowskie” na 

podnoszenie spraw związanych ze środowiskiem szkolnym i sposobami  
zapewniania dobrej kondycji psychicznej w szkole.

•  Powinni czynnie przekazywać istotne sprawy do wiadomości Rady Uczniowskiej.

Rada Uczniowska
•  Powinna zajmować się sprawami związanymi z poprawą środowiska szkolnego. 

Dobrym narzędziem w kontekście tej pracy może być ankietowe  
badanie uczniów.

• Może prowadzić w szkole kampanie przeciw prześladowaniu.
•  Może powołać „patrol dobrego samopoczucia”, tzn. międzyklasowe ciało 

uczniowskie, którego zadaniem jest budowanie pozytywnego środowiska, i do 

Uczestnictwo uczniów

•  Egzekwować ustawę w zakresie spoczywającego na kierownictwie szkoły, 
nauczycielach i innych pracownikach obowiązku, po pierwsze, rozpoznawania 
przypadków prześladowania, i po drugie, reagowania na zgłoszenia ze strony 
uczniów i rodziców.

•  Pracować na dopilnowanie, żeby wysiłki w kierunku zapewniania przyjaznego 
środowiska szkolnego stanowiły stały element porządku wszystkich grupowych 
zebrań, w których uczestniczą rodzice.

•  Dbać o to, by wszyscy rodzice otrzymywali informacje o prewencyjnych działa-
niach szkoły zorientowanych na stwarzanie przyjaznego środowiska szkolnego, 
jak również wytyczne w zakresie postępowania ze zgłoszeniami i przypadkami 
prześladowania.

• Zgłaszać sprawy do Komitetu ds. Środowiska Szkolnego.
•  Podejmować stosowne działania na podstawie wyników ankietowego badania 

uczniów.
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którego inni uczniowie mogą się zwracać o pomoc w razie kłopotów, ataków, 
prześladowania i molestowania.

•  Może ustanowić anonimową skrzynkę — np. z wykorzystaniem unormowanego 
formularza — poprzez którą mogliby zabierać głos uczniowie doznający kłopo-
tów, ataków, prześladowania bądź molestowania. Taka skrzynka może również 
służyć innych celom Rady Uczniowskiej.

•  Powinna wspierać nieszczęśliwych uczniów w zgłaszaniu spraw do szkolnego 
zespołu kierowniczego.

•  Powinna czynnie zwalczać prześladowanie poprzez dawanie dobrego  
przykładu, stwarzanie przyjaznego środowiska oraz interweniowanie w  
sytuacjach prześladowania.

•  Może czynić wyznaczonych uczniów odpowiedzialnymi za przeprowadzanie 
planowych spotkań — z całą klasą, wychowawcą oraz przedstawicielami rodzi-
ców — poświęconych kwestiom środowiska nauki oraz prześladowania. Klasa 
powinna, przykładowo, nie rzadziej niż co drugi tydzień odbywać sesje („sesje 
uczniowskie”), w których ramach uczniowie mają wpływ na poruszane zagad-
nienia. Wychowawca musi być obecny jako wsparcie, gdy uczniowie zgłaszają 
taką potrzebę.

• Może odbywać planowe spotkania z PTA.
• Powinna rozpatrywać sprawy i zdawać sprawozdania SEC.
•  Może organizować specjalne dni lub inne wydarzenia zorientowane na  

promowanie w szkole wspólnoty i dobrej kondycji psychicznej. Rada Uczniow-
ska może aplikować o dofinansowanie z funduszu SSUN (celowego funduszu 
szkolnego związku uczniów szkół w Norwegii przeznaczonego na działalność 
Rad Uczniowskich) na organizację takich wydarzeń. (UWAGA: W tym celu Rada 
Uczniowska musi być członkiem SSUN).

•  Powinna korzystać z zasobów takich jak elevråd.no, SSUN oraz przedstawiciele 
uczniów i stażystów w zakresie porady i wsparcia uczestnictwa uczniów i  
promocji dobrej kondycji psychicznej w szkole.

Pracownicy i szkolna  
kadra zarządzająca
Szkoła, poza nieprzerwaną pracą nad dopilnowaniem, żeby środowisko szkolne 
promowało zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, ma między innymi następujące 
obowiązki:

•  Informować wszystkich rodziców i uczniów o obowiązujących wytycznych na 
wypadek wszelkich potwierdzonych bądź domniemanych sytuacji  
prześladowania. Ogólna reguła nakazuje wzajemne informowanie, dialog i  
współpracę pomiędzy domem a szkołą.

•  Niezwłocznie podejmować stosowne środki w razie gdyby któryś uczeń był 
w szkole nieszczęśliwy (por. prawo uczniów do bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska nauki oraz wymóg interwencji).

•  Pilnować, żeby Komitet ds. Środowiska Szkolnego (SEC) funkcjonował w  
sposób przewidziany ustawą.

•  Umożliwiać uczniom realne szanse wpływania na swoje szkolne życie. Obejmu-
je to wspomaganie funkcjonowania Rady Uczniowskiej, szkolenie w zakresie 
przedstawiania spraw i wspieranie zapewniania uczniom czasu na udział w  
pracach Rady Uczniowskiej.
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•  Zapraszać zarząd / przewodniczącego Rady Uczniowskiej do udziału w spotka-
niach organizacyjnych szkoły i zebraniach nauczycieli, dla zapewnienia sprawne-
go dialogu pomiędzy uczniami a szkołą.

•  Organizować co drugi tydzień spotkania / lunche z zarządem / przewodni-
czącym Rady Uczniowskiej mające na celu informowanie na bieżąco uczniów 
i szkoły o postępach spraw i możliwych działaniach na rzecz przyjaznego środo-
wiska szkolnego.

•  Nieprzerwanie pracować nad promowaniem przyjaznego środowiska szkolnego 
— wolnego od prześladowania — we współpracy z rodzicami i uczniami.

•  Prowadzić usystematyzowane prace nad rozwojem umiejętności społecznych 
uczniów, we współpracy z rodzicami i uczniami.

•  Dbać o to, by uczniowie i rodzice, którzy zgłaszają przypadki prześladowania, 
byli traktowani z należytą powagą.

•  Dbać o zapewnianie uczniom możliwości aktywności i zabawy — pod nadzorem 
— w przerwach między lekcjami.

•  Organizować tygodnie lub dni tematyczne poświęcone kwestiom dobrej kondy-
cji psychicznej i przeciwdziałania wykluczeniu. Takie wydarzenia powinny być 
organizowane we współpracy z Radą Uczniowską.

•  Dzielić plac zabaw na różne obszary: jeden przeznaczony na gry zespołowe 
— inny, z miejscami do siedzenia, na rozmowy itp.

•  Wdrażać programy mentoringu, w których ramach starsi uczniowie opiekują się 
młodszymi.

• Czynnie przeciwdziałać prześladowaniu poprzez dawanie dobrego przykładu.
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Uczniowie, nauczyciele  
i przedstawiciele rodziców  
mają następujące możliwości:
• Rozmawiać o prześladowaniu w ramach lekcji.
• Wspólnie znajdować dobre sposoby na całkowite eliminowanie wykluczenia.
• Sugerować inicjatywy na rzecz dobrej kondycji psychicznej.
•  To ważne, by w razie prześladowania kogokolwiek zagwarantowana była  

niezwłoczna reakcja (pracowników, rodziców i uczniów).
•  Odbywać regularne spotkania wychowawcy klasy z przedstawicielami rodziców 

i uczniów poświęcone środowisku panującemu w klasie.
•  To ważne, by rodzice i nauczyciele jasno dawali uczniom do zrozumienia, że 

prześladowanie jest niedopuszczalne.
•  Odbywać spotkania z poszczególnymi uczniami, na których obecni są wyłącznie 

uczeń i nauczyciel. Podczas takich spotkań omawiane mogą być kwestie  
wyników, sposobów pracy, kondycji psychicznej (w tym prześladowania),  
motywacji oraz akademickich i społecznych celów.

•  Organizować spotkania dla rodziców, w których uczestniczą rodzice i  
nauczyciele (oraz uczniowie, o ile dotyczy) i podczas których omawiane są  
kwestie kondycji psychicznej i prześladowania.

•  Wychowawca klasy może przeprowadzać spotkania pomiędzy uczniami prześla-
dującym oraz prześladowanym i / lub ich rodzicami. W takich okolicznościach 
zagwarantowana musi być możliwość rozmowy, wysłuchania wszystkich stron 
w sprawie i wspólnego znalezienia rozwiązań.

Stowarzyszenie Rodziców  
i Nauczycieli (PTA)
W PTA zrzeszeni są przedstawiciele rodziców. PTA stanowi znakomitą przestrzeń 
dzielenia się doświadczeniami: Jak przedstawiciele rodziców pracują w sprawach 
związanych ze środowiskiem nauki oraz prześladowaniem? Niezależnie od składu 
PTA, stowarzyszenie powinno stanowić siłę napędową wysiłków zorientowanych na 
budowanie przyjaznej społeczności szkolnej, która sprzeciwia się prześladowaniu. 
PTA ma obowiązek pilnować, żeby uczniowie i rodzice czynnie uczestniczyli w  
planowaniu i ocenie inicjatyw przeciwko prześladowaniu.

Gdyby Twoje dziecko padło ofiarą prześladowania, możesz skontaktować się 
z gminnym rzecznikiem ds. prześladowania, z ustanowionym przez lokalne władze 
zespołem ds. reagowania na prześladowanie bądź z komisarzem gminnym.
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Jak zgłosić sprawę  
komisarzowi gminnemu?
Komisarz gminny oferuje formularz, przy pomocy którego możesz dokonać  
zgłoszenia.

Czym się zajmuje komisarz gminny?
Komisarz gminny dba o to, by szkoła przestrzegała przepisów w zakresie zapew-
niania dobrej kondycji psychicznej uczniów. W razie stwierdzenia, że szkoła nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków, komisarz gminny może zdecydować o tym, 
co lokalne władze powinny uczynić w sprawie dla zagwarantowania, że uczeń  
będzie się czuł w szkole bezpieczny i szczęśliwy. Ponadto może decydować  
w kwestii szczególnych środków, jakie szkoła powinna podejmować.

Najważniejszym czynnikiem w rozpatrywaniu sprawy przez komisarza gminnego 
jest najlepszy interes uczniów. Komisarz gminny wyznacza termin i dopilnowuje, 
żeby przed upływem terminu lokalne władze sprawdziły postępy w sprawie.  
Niesprawdzenie postępów w sprawie naraża lokalne władze na karę grzywny.

Komisarz gminny może też świadczyć poradę w sprawie praw dziecka.

Co jeśli komisarz gminny stwierdzi, że szkoła  
wdrożyła stosowne środki?
Od momentu, w którym komisarz gminny stwierdza, że szkoła zrobiła wszystko, 
czego należało od niej oczekiwać, i że plan dalszych działań szkoły w sprawie jest 
zadowalający, komisarz gminny nie utrzymuje sprawy w mocy.

Składanie odwołania w norweskim Dyrektoriacie 
ds. Szkolnictwa
W razie niezgody z indywidualną decyzją komisarza gminnego możesz odwoływać 
się w norweskim Dyrektoriacie ds. Szkolnictwa. Odwołanie musisz złożyć komisa-
rzowi gminnemu, który wówczas ponownie rozpatruje sprawę. W dalszej kolejności 
komisarz gminny przedkłada odwołanie norweskiemu Dyrektoriatowi ds.  
Szkolnictwa. Norweski Dyrektoriat ds. Szkolnictwa ocenia sprawę, rozpatruje  
odwołanie i podejmuje decyzję o dalszych krokach.
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Norweski Krajowy Komitet Rodziców Uczniów Szkół Podstawowych 
i Średnich (FUG) jest wybierany na czteroletnią kadencję.  
Komitet ten doradza władzom i działa w interesie rodziców i uczniów 
szkoły, jak również pracuje nad promowaniem pozytywnej współpracy 
między domem a szkołą. 
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