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Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół i placówek
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie docierają do nas informacje o drastycznych zachowaniach nastolatków. 
Młodzi ludzie stosują wobec innych przemoc fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, a także 
okrutną przemoc psychiczną polegającą na poniżaniu i upokarzaniu. Swoje ekstremalne 
zachowania często nagrywają i relacjonują w internecie.
Wszyscy, bez większych problemów, możemy dotrzeć za pomocą internetu, do nagrań 
prezentujących patotreści. Patostreaming, czyli transmitowanie na żywo przekazów 
noszących znamiona różnego rodzaju patologii zawierających wulgarne, obsceniczne 
i przemocowe treści stał się modny w środowiskach młodzieży. Niestety od kilku lat wpisał 
się w codzienność wielu nastolatków, co potwierdzają przeprowadzane badania.
Szanowni Państwo, pomimo, iż codziennie podejmujecie ogromny trud kształtowania 
właściwych zachowań powierzonych Wam uczniów, doniesienia medialne wskazują na nowe 
wyzwania i palącą potrzebę kontynuacji działań wychowawczych. 
Ponieważ szkoła, co do zasady wspomaga wychowawczą rolę rodziny, zatem w działania 
wychowawcze i profilaktyczne obowiązkowo muszą być włączani rodzice. Rodzice muszą 
wiedzieć, że czas powrotu ich dzieci ze szkoły oraz aktywności nastolatków poza 
jakimkolwiek nadzorem rodziców może generować poważne zagrożenia, w tym związane 
z przemocą i cyberprzemocą. Serwisy społecznościowe czy platformy do publikowania 
filmów niezwykle ułatwiły zarówno nadawanie, jak i udostępnianie treści, również przyrost 
treści potencjalnie szkodliwych. Warto uświadomić rodziców, jak ważny jest ich codzienny, 
bezpośredni kontakt z dziećmi i rzeczywista troska o ich funkcjonowanie w niełatwym okresie 
dorastania. Porozmawiajcie z rodzicami o występujących zagrożeniach i odpowiedzialności 
nieletnich. Zaproście do współpracy przedstawicieli Policji, poradni psychologiczno – 
pedagogicznych, inne podmioty wspomagające szkoły i placówki.
Szanowni Państwo Dyrektorzy, zbliża się czas ewaluacji programu wychowawczo – 
profilaktycznego szkoły. Przygotujcie się na ocenę jego efektywności. Zastanówcie się, jak 
wzbogacić metody diagnozy występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 
uczniów, jakie wartości wyeksponować, aby wspomóc rodziców w wychowaniu.
Pomocny w tym może okazać się publikowany na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji 
e-poradnik dla szkół: Jak tworzyć program wychowawczy szkoły – opis modelu opracowany 
przez p. Tomasza Garstkę i p. Katarzynę Leśniewską, a także inne publikacje: 
https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/ 

Wierzę, że zaangażowanie i profesjonalizmem Państwa Dyrektorów i Nauczycieli oraz ścisła 
współpraca z rodzicami uczniów zaowocuje wyższym poziomem bezpieczeństwa młodych 
ludzi zarówno w szkole, jak i w czasie pozaszkolnej aktywności.
W załączeniu przesyłam listy kierowane do Rodziców oraz Uczniów do wykorzystania 
w pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły.
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