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Procedury zwiazane z 
przeciwdzialaniem dyskryminacji i 

zastraszaniu 

 
 
Wprowadzenie 
Katolicy wierzą, że wszyscy ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i 
jako tacy powinni być traktowane sprawiedliwie. 
 
"Godność osoby ludzkiej jest zakorzeniona w jego stworzeniu na obraz i 
podobieństwo Boga." Katechizm Kościoła Katolickiego 
 
W szkole św. Józefa staramy się zapewnić tę wiarę w praktyce - wszyscy są mile 
widziani. Zapewniamy, że każda osoba, w całej jej wyjątkowości, jest w stanie 
rozwijać się w naszej szkole, bez względu na płeć, rasę, religię, pochodzenie 
etniczne, status społeczno-ekonomiczny, wygląd, niepełnosprawność lub 
faktyczną lub postrzegana orientację seksualną własną lub jej 
rodziców/opiekunów. 
 
 "Ponieważ wszyscy ludzie są równi w oczach Boga, każdy człowiek posiada tę 
samą godność i te same prawa człowieka. Stąd każdy rodzaj społecznej, 
rasistowskiej, seksualnej, kulturowej czy religijnej dyskryminacji osoby jest 
niedopuszczalna niesprawiedliwością. " YOUCAT 330 
 
W szkole św. Józefa staramy się stworzyć bezpieczne i stymulujące środowisko, 
w którym każdy wie, że jest ceniony jako dziecko Boże. Każda osoba ma prawo 
do traktowania z szacunkiem, każdy ma obowiązek traktować innych w taki sam 
sposób. Nasza misja jest wdrażana tak, że dzieci wiedza jak zgłosić i opowiedzieć 
o wszelkich przejawach dyskryminacji i zastraszania, rozumiejąc, że zostaną 
podjęte sprawiedliwe działania. 
 
Cele i zadania 
• zapewnienie bezpiecznego i pozytywnego środowiska chrześcijańskiego, 
wolnego od gróźb, nękania lub zastraszania, gdzie dzieci i dorośli mogą rosnąć i 
się rozwijać.  
• Stworzenie etosu szkoły, w którym zastraszanie jest uważane za nie do 
przyjęcia. 
• Stworzenie spójnej reakcji całej szkoły do wszelkich incydentów zastraszania, 
które mogą wystąpić. 
• Współpraca z wszystkimi członkami społeczności szkolnej (pracownikami, 
dziećmi, rodzicami/opiekunami i rada szkoły)  dla wspierania partnerstwa, które 
pomaga utrzymać środowisko wolne od zastraszania. 
• Celebrowanie różnorodności i wyjątkowości ludzi. 



 
Czym jest zastraszanie (bullying)? 
Zastraszanie może przybierać różne formy i może być doświadczane na wiele 
różnych sposobów. 
DCSF „Safe to Learn" 2007 definiuje zastraszanie jako 
"Zachowanie osoby lub grupy osób, zwykle powtarzające się w czasie, celowo 
krzywdzące inną osobę lub grupę fizycznie lub emocjonalnie". 
Anti-Bullying Alliance definiuje zastraszanie jako 
"Celowe powtarzalne lub uporczywe zadawanie bólu jednej osobie przez drugą, 
w relacji bez równowagi siły" 
"Bullying at school" (DFE, listopad 2014) stwierdza, że nie ma prawnej definicji 
zastraszania. Jednak stwierdza, że zastraszanie jest zazwyczaj definiowane jako 
zachowanie, które jest: 
• powtarzane 
• przeznaczone do skrzywdzenia kogoś fizycznie lub emocjonalnie 
• często wycelowane w niektóre grupy, np z powodu rasy, religii, płci czy 
orientacji seksualnej 
 
Ma wiele form, które mogą obejmować: 
• napaść fizyczna 
• dokuczanie 
• groźby 
• wyzwiska, przezwiska 
• cyberprzemoc - zastraszanie za pomocą telefonu komórkowego lub online (np 
e-mail, sieci społecznościowe i komunikatory) 
 
Wytyczne DFE 2014 stwierdzają, że szkoły powinny mieć własną definicję 
zastraszania. Zastraszanie w naszej społeczności szkolnej jest definiowany jako: 
 
Powtarzające się, zamierzone zachowanie do innej osoby w celu wyrządzenia 
szkody fizycznej lub emocjonalnej.  
 
To może przybierać różne formy, jak opisano powyżej. 
 
Rodzaje zastraszania 
Zastraszanie można podzielić na siedem głównych typów: 
• Zastraszanie związane z rasa, religia czy kultura 
• Zastraszanie związane z sytuacja domowa 
• Zastraszanie związane z wyglądem lub warunkami zdrowotnymi 
• Zastraszanie związane ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN) i 
niepełnosprawnością 
• Zastraszanie związane z predyspozycjami lub talentem  
• Zastraszanie związane z orientacją seksualną 
• Zastraszanie związane z płcią 
 
Zastraszanie związane z rasa, religia czy kultura  
Zastraszanie rasistowskie, oparte na wierze lub kulturze jest związane z 
pochodzeniem osoby, kolorem skóry, religia lub dziedzictwem. Ta forma 
mobbingu ma negatywny wpływ na poczucie tożsamości dziecka i poczucie 



własnej wartości. To również może być negatywna opinia o rodzinie dziecka, 
oraz o ich społeczności etnicznej lub religijnej jako całości. 
 
Zastraszanie związane z sytuacja domowa  
Sytuacja domowa może być przyczyna dla której dzieci są zastraszane. Mogą to 
być oczywiste oznaki zamożności lub jej braku, przebywanie w domu dziecka, 
bycie młodym opiekunem lub posiadanie członka rodziny z 
niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami. 
 
Zastraszanie związane z wyglądem lub warunkami zdrowotnymi  
Dzieci chore lub z widocznymi schorzeniami czy deformacjami lub widocznymi 
cechami fizycznymi, takimi jak wielkość czy waga mogą być narażone na 
zastraszanie. 
 
Zastraszanie związane ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN) i 
niepełnosprawnością  
Dzieci z SEN i niepełnosprawne są narażone na zastraszanie. Różnice mogą być 
wykorzystywane przez dręczycieli w celu odizolowania dzieci od grupy 
przyjaciół. 
 
Zastraszanie związane z predyspozycjami lub talentem  
Dzieci i młodzież, którzy są utalentowani mogą być narażone na zastraszanie. Ich 
osiągnięcia i umiejętności może wyróżniać je od rówieśników. To może 
prowadzić do niechęci i zazdrości wśród rówieśników, które mogą uczynić 
dziecko celem na mobbingu. 
 
Zastraszanie związane z orientacją seksualną 
Homofobiczne zastraszanie obejmuje prześladowanie osób na podstawie ich 
postrzeganej lub rzeczywistej orientacji seksualnej. Takie zastraszanie obejmuje 
wszystkie formy znęcania się, ale w szczególności może być to język 
homofobicznej nienawiści, czyli wyzwisk używanych do lesbijek, gejów, 
biseksualistów i transseksualistów lub tych, którzy są postrzegani jako LGBT. 
Język może być używany jako forma obrazy lub odnoszenia się do kogoś jako 
gorszego np. obraźliwe użycie słowa "gej". 
 
Zastraszanie związane z płcią 
Zachowania seksistowskie, nękanie seksualne i transfobia dotyczy obu płci. 
Seksistowskie zastraszanie opiera się na seksistowskich postawach, które 
poniżają, zastraszaja lub szkodzą innej osobie z powodu płci. Obie płcie mogą 
być ofiarami,  każdy może być ofiarą prześladowców własnej płci. Dzieci, które 
czują, że należą do innej płci lub zachowują się niezgodnie z określonymi rolami 
stereotypowo przypisywanymi do poszczególnych płci, moga również stać się 
ofiarami bullyingu. 
 
Formy znęcania 
Różne formy mobbingu mogą być postrzegane w siedmiu zidentyfikowanych 
wyżej rodzajach zastraszania. Formy mobbingu obejmują: 
 
 



Fizyczne 
Może to obejmować szkody fizyczne, takie jak uderzanie lub popychanie, 
zmuszanie do oddania pieniędzy lub rzeczy albo zmuszanie dziecka do działania 
wbrew ich woli. 
 
Werbalne 
Werbalne znęcanie się to wyśmiewanie w paskudny sposób, nazywanie "gej" w 
uwłaczający sposób, wyzwiska  na temat rasy, religii czy kultury, przezwiska lub 
bycie przedmiotem obraźliwych komentarzy. 
 
Pośrednie 
Może to być celowe wyłączanie z grupy lub ignorowanie albo bycie przedmiotem 
opowieści i plotek. 
 
Elektroniczne/"cyberprzemoc" 
Ta forma mobbingu zawiera słowne lub pośrednie zastraszanie poprzez 
wiadomości SMS, pocztę elektroniczna, usługi komunikatorów lub portali 
społecznościowych lub obrazów rozprzestrzenianych za pośrednictwem 
Internetu lub telefonów komórkowych. 
 
Nasze podejście do zastraszania 
Nasze podejście do znęcania się jest oparte  na wierze katolickiej. 
 
"Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i dlatego jest cenny i 
godny szacunku." Chrystus w Centrum 
 
Kluczowe zasady 
• Kierownictwo szkoły będzie działać ze wszystkimi w naszej społeczności, aby 
zapobiec wszelkim formom znęcania się, w tym mobbing w oparciu o 
uprzedzenia i by w pełni rozwiązać przypadki znęcania się, jeśli takowe 
powstaną.  
• Wszystkie objawy zastraszania w jego różnorodnych formach i typach zostaną 
potraktowane równie poważnie i odpowiednio rozwiązane. 
• Zajmiemy się zastraszaniem w ramach przekonań i nauczania Kościoła 
katolickiego oraz w sposób, który jest odpowiednich do wieku dzieci. 
 
Odpowiedz na mobbing 
Odpowiadając na przypadki znęcania się staramy się: 
• aby dziecko, które jest prześladowane czuło się bezpiecznie 
• przyczynić się do lepszego zachowania dziecka, które zastrasza 
Dziecko może zgłosić bullying dorosłemu w różny sposób; mamy rozmieszczone 
w szkole pudelka zmartwień („worry box”) i wszyscy pracownicy są dostępni dla 
dzieci i chętni do omówienia problemów. Rodzice mogą poruszyć kwestie z 
każdym pracownikiem, ale w pierwszej kolejności najlepiej skontaktować się z 
nauczycielem dziecka. 
W przypadku zarzutu znęcania się, wszystkie strony będą w pełni wysłuchane 
przez członka SLT szkoły. Rodzice wszystkich stron zostaną poinformowani. 
Zapisy rozmów z pracownikami, dziećmi i rodzicami są przechowywane i 
rejestrowane w aktach zachowanie w szkole. Zagadnienia dotyczące ochrony 



dzieci, e-bezpieczeństwa i rasistowskich komentarzy będą zgłaszane do 
odpowiednich służb.  
 
Homofobiczne zastraszanie, izastraszanie za pomocą języka homofobii 
Język homofobiczny może być stosowany jako obraza lub odnosić się do kogoś 
jak gorszego, (np. obraźliwe użycie słowa "gej"). Obraźliwe użycie języka 
homofobii w naszej szkole zawsze będzie surowo krytykowane, nawet jeśli 
wydaje się być wykorzystywane bez homofobicznej intencji. 
 
Dzieci z SEN lub niepełnosprawnością 
Nasza szkoła jest zobowiązana do aktywnego promowania równości szans dla 
wszystkich dzieci z SEN lub niepełnosprawnych. Jeśli dzieci z SEN i 
niepełnosprawne będą winne znęcania się, w większości przypadków (z 
wyjątkiem tych związanych z określonymi warunkami) szkoła będzie oczekiwać 
takich samych standardów zachowania, jak te, które stosuje się do reszty 
społeczności szkolnej. 
 
Szkolenie personelu 
Szkolenie wszystkich pracowników, w tym wszystkich nauczycieli i pomocników 
odbywa się raz w roku, a frekwencja jest odnotowywana. Wszyscy dorośli 
pracujący w szkole znają politykę anty-zastraszania oraz procedury i formularze 
wykorzystywane do zgłaszania incydentów. Szkolenie w zakresie 
przeciwdziałania przemocy jest częścią indukcji nowych pracowników. 
Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w byciu wrażliwym na zmiany 
zachowań, które mogą wskazywać, że dziecko jest prześladowane. Zastraszani 
może wykazać fizyczne, emocjonalne i behawioralne problemy lub zmiany. 
 
Oczekuje się od pracowników podjęcia środków zapobiegawczych. Obejmuje to 
świadomość gdzie i kiedy zastraszanie może mieć miejsce. Informacje te 
pochodzą z rozmów z dziećmi oraz z ankiet wypełnianych przez dzieci. Szkolenie 
personelu obejmuje szkolenia z równości w celu podniesienia świadomości 
wśród pracowników na temat możliwych uprzedzeń oraz podniesienia 
umiejętności przeciwdziałania stereotypom.  
 
Curriculum 
W katolickiej szkole edukacja religijna (RE) jest jednym z podstawowych 
przedmiotów programu nauczania. RE można połączyć z wzmocnieniem zasady 
praw człowieka np. przez Szkoły Równych Szans i Mini Vinnies, w ramach 
katolickiej nauki społecznej i o niepowtarzalności jednostki, stworzonej na obraz 
i podobieństwo Boga. Nasz program nauczania jako całość jest planowany i 
dostarczony, aby umożliwić dzieciom rozwijanie empatii, zrozumienie wpływu 
zastraszania na ludzi i wzięcie odpowiedzialności za staranie się zapobiegać 
znęcaniu. Poprzez szereg planowanych działań w ramach programu nauczania, 
takie jak rozmowy w kole, odgrywanie ról, występy zespołów klasowych, 
uroczystości, nasze dzieci zyskują na pewności siebie i rozwijają umiejętności 
mówienia same za siebie oraz wyrażania własnych myśli i opinii. Dzieci mają do 
dyspozycji szeroki wachlarz możliwości do rozwijania swojej wiedzę i 
zrozumienia różnorodności, a także wybór strategii do ochrony przed 
zastraszaniem. Jest to wyraźnie zaplanowane w ramach programów PSHE i 



obywatelstwa wykładanych w szkole i przez coroczne obchody tygodnia 
przeciwdziałania przemocy. Pracownicy są również zachęcani  do skorzystania z 
nieplanowanych możliwości do świętowania różnorodności oraz wzmacnianie 
zasad anty-zastraszania. 
 
Samorząd szkolny 
Każdego roku dzieci są wybierane do samorządu szkolnego. Samorząd 
regularnie spotyka się z Miss Walker i Mr I Johnson. Omawiają różne problemy, 
takie jak, ale nie wyłącznie, systemy zabaw, zasady, zachowania i buddies. Grupy 
rodzinne zapewniają strukturę wsparcia dla wszystkich dzieci i pomagają 
stworzyć atmosferę, w której nasze dzieci wiedzą, że zostaną wysłuchane i gdzie 
ich problemy i obawy są traktowane poważnie i odpowiedziała z czułością. 
 
Wspólna modlitwa 
Tematy i wartości wspólnej modlitwy odgrywają rolę w zwalczaniu uprzedzeń i 
promowaniu sprawiedliwości dla wszystkich. Harmonogram wspólnej modlitwy 
obejmuje konkretne możliwości przez cały rok np. Dzień Pamięci o Holokauście i 
tydzień przeciwdziałania przemocy, co wspiera pracę przeciwko zastraszaniu 
(patrz folder „collective worship”). Dzieci są zachęcane do życia według wartości 
ewangelicznych, wcielając w życie  przykład Chrystusa. 
 
Raportowania i rejestrowania przypadków zastraszania 
Nasza szkoła ma jasny i dobrze rozpropagowany system raportowania 
zastraszania. Pracownicy mają coroczne szkolenie, a dzieci i 
rodzice/opiekunowie są wyraźnie informowani o procedurach szkolnych 
każdego roku podczas tygodnia przeciwdziałania przemocy. 
 
Raportowanie do władz lokalnych 
Wszystkie incydenty na tle rasistowskim są zgłaszane do władz lokalnych. 
 
Rola organu zarządzającego 
Organ zarządzający monitoruje przypadki znęcania się, które występują i 
regularnie ocenia skuteczność polityki szkoły. Odbywa się to poprzez folder 
monitorowania  zachowania i przez przeprowadzanie corocznej ankiety z 
dziećmi w year 6. Rada szkoły wymaga od dyrektora utrzymywania dokładny 
rejestru wszystkich przypadków znęcania się i zgłaszania radzie skuteczności 
szkolnej strategii przeciwdziałania przemocy. To będzie stanowić część 
semestralnego raportu dyrektora do rady.  
 
Sprawdzanie procedur 
Polityka ta jest kontrolowana przez dyrektora, który zgłasza do rady szkoły  
skuteczności polityki co semestr. Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu 
zastraszanie w szkole istnieje i w celu jego monitorowania, oceniane będą: folder 
monitorowania zachowania i kwestionariusz year 6. 
Władze danej szkoły są odpowiedzialne za sprawdzanie skuteczności tych 
procedur. Odbywa się to poprzez badanie folderu monitorowania zastraszania i 
poprzez sprawozdania dyrektora szkoły. Rada szkoły będzie analizować 
informacje w odniesieniu do rodzajów i form zastraszania. 
 



Dokument ten został stworzony w czerwcu 2015 
Będzie sprawdzony w lipcu 2016 
/Podpisy/ 


