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Książki: 
 

 

* Agresja w szkole /redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. -- Wydanie 2. -- 

Warszawa : Difin, 2019. 

W książce zamieszczono 19 autorskich tekstów specjalistów z zakresu nauk społecznych (psychologii, 

pedagogiki, kryminologii i socjologii) Autorzy diagnozują zarówno stan polskiej szkoły w kontekście zachowań 

dewiacyjnych, jakimi są agresja i przemoc, jak i podpowiadają profilaktyczne rozwiązania wychowawcze. Jest 

to drugie, poprawione i rozszerzone wydanie książki z 2008 roku. Wielokierunkowe i długofalowe badania 

kliniczne oraz praktyka profilaktyczna i psychoterapeutyczna wskazują, że kształtowanie poczucia empatii od 

najwcześniejszych lat życia dziecka, rozbudzanie i wspomaganie rozwoju zainteresowań, systematyczna 

stymulacja aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, prospołecznej, religijnej mogą być bardzo dobrymi 

izolatorami agresji. O te właśnie zagadnienia i konkretne działania profilaktyczne wzbogacone jest drugie 

wydanie. 

      

* Becker-Pestka Daria. 

  Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej. -- Warszawa : CeDeWu, 2017. 

 

* Dzierzgowska Irena, Rekawek Anna. 

 Rada Rodziców :sposoby skutecznego działania w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica. -- 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. 
 

* Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci /pod red. Sabiny Guz, Jolanty 

Andrzejewskiej. -- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. 
 

* Góralczyk Ewa. 

 Moje dziecko w szkole :poradnik dla rodziców i wychowawców. -- Warszawa : Centrum 

Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. 

 

* Helios Joanna, Jedlecka Wioletta.  

 Przemoc instytucjonalna wobec dzieci :kulturowe uzasadnienie przemocy instytucjonalnej. -- 

Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Difin, 2020. 

 

* Kaczmarzyk Marek. 

 Szkoła memów :w stronę dydaktyki ewolucyjnej. -- Gliwice : Wydawnictwo Element, 2018. 

       

* Kordziński Jarosław. 

  Szkoła dialogu czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z 

uczniem. -- Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 

     

* Maksymowska Ewa, Werwicka Monika. 

 Konflikty w szkole :niezbędnik dyrektora. -- Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 

cop. 2009. 



 

* Maksymowska Ewa, Werwicka Monika. 

 Konflikty w szkole :niezbędnik aktywnego rodzica. -- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 

cop. 2009. 
   

* Mayrock Aija.  

 Przemoc :Podręcznik przetrwania dla nastolatków: szkoła, internat, rówieśnicy. -- Warszawa 

: Wydawnictwo Mamania, 2020. 

   

* Rasfeld Margret, Breidenbach Stephan. 

 Budząca się szkoła. -- Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015. 

         

* Robinson Ken, Aronica Lou. 

  Ty, twoje dziecko i szkoła :znajdź drogę do najlepszej edukacji. -- Gliwice : Wydawnictwo 

Element, 2018. 

     

* Sadura Przemysław . 

 Państwo, szkoła, klasy. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, 2017. 

     

* Swearer Susan M., Espelage Dorothy L., Napolitano Scott A.  

 Przemoc rówieśnicza :zapobieganie i interwencje : skuteczne strategie dla szkół. -- 

Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 2010. 
Książka opisuje sposoby walki z przemocą rówieśniczą w klasie, szkole, jak i na poziomie indywidualnym. 

Przedstawione tu strategie maja na celu pomoc w opracowaniu reguł, koordynacji przeciwdziałania przemocy 

rówieśniczej i wprowadzaniu interwencji w pracy z uczniami.  

 

* Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym :jak sobie radzą z 

nimi dzieci i młodzież? /red. Danuta Borecka-Biernat. -- Warszawa : Difin, cop. 2010. 
Konflikt społeczny w perecepcji dzieci i młodzieży. Specyfika konfliktów interpersonalnych wśród dzieci, uczeń 

w sytuacji konfliktów szkolnych, kwestia wspierania uczniów w sytuacjach trudnych, nauczyciele i uczniowie w 

sytuacjach konfliktowych, konflikty w rodzinie spowodowane nieodpowiednia komunikacja. Analiza zachowań 

uczestników konfliktu interpersonalnego, style rozwiązywania konfliktów w rodzinie, style funkcjonowania 

młodzieży w sytuacjach społecznych. 

 

* Szkoła, nauczyciel, uczeń w przestrzeni edukacyjnej =School, teacher, student in 

educational space /redakcja naukowa Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk, 

Aleksandra Szczygieł. -- Wydanie pierwsze. -- Warszawa : Difin, 2020. 
    

* Taraszkiewicz-Kotonska Małgorzata, Kordziński Jarosław. 

 Bezpieczna i przyjazna szkoła. -- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. 

 

* Twierdza :szkoła w metaforze militarnej : co w zamian? /redakcja naukowa Maria 

Dudzikowa, Sylwia Jaskulska. -- Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. 

 

* Waligóra-Huk Anna. 

 Cyberprzemoc wśród młodzieży ze szkół wiejskich. -- Katowice Uniwersytet Śląski, 2015. 

 

* Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i 

liceum /[aut. cz. Zbigniew Marciniak. -- [S.l.: s.n., 2009]. 

 



Artykuły z czasopism: 

 

 

* Bryś Beata. 

 Czy koordynator zapewni bezpieczeństwo w szkole? // Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 9,            

s. 42-43. 

 

* Dworak Alina. 

 Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym // 

Wychowanie na Co Dzień . - 2009, nr 6, s. 19-21. 

 

* Goetz Magdalena.  

Przyjazna i bezpieczna // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 39, s. 18. 
Projekt "Szkoła bez homofobii". 

 

* Górnikiewicz Marcin Adrian. 

 Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole // Nowa Szkoła . - 2008, nr 9, s. 29-33. 

 

* Jastrzębska Lidia. 

 Nowy przedmiot - bezpieczeństwo // Nowa Szkoła . - 2008, nr 10, s. 4. 
 

* Kaczmarek Mirosław.  

 Kamery czy (i) wychowanie // Remedium. - 2015, nr 9, s. 20-21. 
Monitoring w szkołach - realizacja powszechnego systemu monitoringu w szkołach w ramach programu 

"Bezpieczna szkoła" - aspekty prawne. Zwolennicy i przeciwnicy monitoringu. Argumenty przemawiające za 

instalowaniem lub rezygnacją z monitoringu. 

 

* Krysiński Łukasz.  

 (Nie)bezpieczna szkoła // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 22-24. 
Omówienie raportu NIK "Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniem wewnętrznym i zewnętrznym". Raport 

dostępny na stronie: www.nik.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-szkol.html. 

 

* Leśniewska Katarzyna. 

 Szkoła "wielowymiarowo" bezpieczna // Gazeta Szkolna : aktualności . - 2009, nr 7/8,           

s. 10-11. 

 

* Nalaskowski Aleksander. 

 Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole // Edukacja . - 2007, nr 2, s. 5-17. 

 

* Pawliczak Hanna. 

  Z Pyrkiem bezpieczniej : (projekt edukacyjny dla klasy I i oddziału przedszkolnego "0") // 

Wszystko dla Szkoły . - 2007, nr 3, s. 2-6. 

 

* Piskor Jerzy. 

 Szkoła 21 Szkołą XXI wieku - dbając o bezpieczeństwo dzieci łączymy tradycje z 

nowoczesnością // Gazeta Szkolna : aktualności . - 2011, nr 21/22, s. 8-9. 

 

* Rojtek Renata. 

 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach straży miejskiej // Remedium . - 2006, nr 9, 

s. 24-25. 



     

* Sławecki Tadeusz.  

 Szkoła wspierająca uczniów // Serwis Informacyjny Narkomania // 2014, nr 3, s. 2-5. 
Rozmowa z Tadeuszem Sławeckim, Seketarzem Stanu MEN na temat programu rządowego "Bezpieczna i 

przyjazna szkoła". 

 

* Stec Jacek.  

 Jak podnieść umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku 

cyfrowym w ramach programu MEN "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014-2016? // 

Głos Pedagogiczny. - 2014, nr [8] (62), s. 61-64. 
Przepisy prawa oświatowego wobec stosowania w szkole nowoczesnej technologii informacyjno-

komunikacyjnej. Niebezpieczeństwa związane ze swobodnym dostępem dzieci i młodzieży do narzędzi 

informatycznych. Zadania szkoły i rodziców w zakresie permamentnego podnoszenia umiejętności uczniów 

dotyczących ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym. 

     

* Wojcieszek Krzysztof A. 

 Którędy do bezpiecznej szkoły? // Remedium . - 2007, nr 6, s. 4-5. 

 
 

Artykuły w wersji elektronicznej 

 

* Bezpieczna szkoła i uczelnia : kontrola dostępu. Cz. 2. // Nowe Horyzonty Edukacji. - 2014, 

nr 3. s. 31-33. 
Wejście do obiektu. Podstawowe zasady organizacji kontroli przejść na terenie obiektu edukacyjnego. 

 

* Kubala-Kulpińska Aleksandra.  

 Rządowy Program Bezpieczna + : czyli o spokoju i ochronie w szkołach po raz kolejny // 

Monitor Dyrektora Szkoły. - 2015, nr [7] (55), s. 58-61. 
Realizacja działań w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

 

* Kubala-Kulpińska Aleksandra.  

 Aby w szkole było bezpiecznie... : co musimy wiedzieć o rządowym programie "Bezpieczna i 

Przyjazna Szkoła" na lata 2014-2016? // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 46, s. 52-53. 
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