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Agnieszka Regulska

Zagrożone poczucie bezpieczeństwa  
u uczniów a zjawisko fobii szkolnej

Wstęp
Bezpieczeństwo, będące bardzo szerokim zagadnieniem, analizować moż-

na na wielu płaszczyznach ludzkiej działalności. Jedną z nich jest niewątpliwie 

oświata, borykająca się z wieloma trudnościami do rozwiązania. Zaspokoje-

nie potrzeby bezpieczeństwa u uczniów stało się w ostatnich latach jednym 

z najpoważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi placówkami 

oświatowymi. Zagrożone poczucia bezpieczeństwa u dzieci przyczynia się do 

powstawania różnorodnych problemów, wśród których wymienić należy zja-

wisko fobii szkolnej.

Istota bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia, gwarantuje 

ciągłość oraz daje motywację i szansę na rozwój. Jest to jedna z podstawowych 

potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu 

szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr material-

nych i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka 

i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów mię-

dzynarodowych (A. Włodarek, 2007). Bezpieczeństwo obejmuje zaspokojenie 

m.in. takich potrzeb jak: istnienie, tożsamość czy spokój. Ważną rolę odgrywa 

także pewność rozwoju, motywująca do działania i planowania własnego życia. 

Brak bezpieczeństwa generuje silny niepokój i poczucie zagrożenia.

Poczucie bezpieczeństwa, zgodnie z teorią piramidy potrzeb A. Maslowa, 

jest pojęciem węższym aniżeli bezpieczeństwo. Odnosi się ono do subiektyw-
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nych odczuć człowieka o realizacji jego potrzeby bezpieczeństwa. Potrzeba 

bezpieczeństwa stanowi nieodłączny element podstawowej piramidy potrzeb 

ludzkich, w której autor usytuował je zaraz po potrzebach fizjologicznych. 

Poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego rzutuje na funkcjonowanie człowie-

ka, kreowanie szczęśliwych relacji, a także na osiąganie sukcesów i trwałych 

osiągnięć. Jest niezbędne dla prowadzenie udanego życia (I. Korcz, 2007). 

Niezaspokojona potrzeba bezpieczeństwa kreuje lęk i strach, odbierane jako 

oznaki istniejącego już niebezpieczeństwa bądź jako sygnały nadciągających 

zagrożeń.

Kwestia bezpieczeństwa w szkole stanowi kluczowe i centralne zagadnie-

nie. W wyniku wielu reform, mających na celu ulepszenie systemu oświaty, 

nastąpiło obciążenie szkół wytycznymi z zakresu bezpieczeństwa szkolnego 

oraz profilaktyki w tym zakresie.

Poczucie bezpieczeństwa w szkole bywa obserwowalne na poziomie trzech 

wzajemnie połączonych sfer: publicznej, socjalnej i zdrowotnej. Zasadniczą 

rolę w życiu młodego człowieka odgrywa rodzina oraz grupa rówieśnicza 

skupiona w lokalnej społeczności, czyli szeroko rozumiana sfera publiczna. 

Niezakłócone funkcjonowanie w tych podstawowych środowiskach gwaran-

tuje rozwój osobowości, prawidłową socjalizację czy internalizację pozytyw-

nych norm obowiązujących w grupach. Bezpieczeństwo socjalne natomiast 

odnosi się do funkcjonowania i standardu życia rodziny ucznia, a także za-

spokajania określonych jego potrzeb. Wszelkie patologie wynikłe na tym tle 

znajdują swoje odzwierciedlenie w wyznawanych postawach i konkretnych 

zachowaniach ucznia na terenie szkoły. Tak więc oddzielenie problemów so-

cjalnych od funkcjonowania ucznia na terenie placówki wychowawczej jawi 

się jako niemożliwe. Trzecia sfera bezpieczeństwa, czyli zdrowotna, dotyczy 

przede wszystkim opieki zdrowotnej oraz dbałości o własne zdrowie (J. Ma-

zur, 2004).

Poczucie bezpieczeństwa u uczniów
Uczeń w środowisku szkolnym spotyka się z różnymi problemami. Miewają 

one rozmaite przyczyny, które mogą być czynnikami zakłócającymi poczucie 

bezpieczeństwa u dziecka. Mogą być to problemy dotyczące przystosowania 

się, jak również materialne warunki szkoły czy też związane z jej funkcjono-
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waniem. Często są one prognozowane dla przeciętnego dziecka, tymczasem 

dla dziecka nadwrażliwego, chorującego, słabszego fizycznie mogą być zbyt 

obciążające.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa nie odnosi się wyłącznie do aspek-

tów technicznych, ale w głównej mierze bazuje na właściwym traktowaniu 

ucznia i dbałości o jego komfort psychiczny. W organizacji i realizacji proce-

su nauczania niezbędne jest właściwe podejście do dzieci, odpowiednie ich 

traktowanie. Zastosowanie nowatorskich metod wzbudzania zainteresowania 

oraz podmiotowe relacje stanowią gwarancję sprawiedliwego traktowania 

i wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa ucznia (M. Taraszkiewicz, 2003).

Częste przebywanie w grupie rówieśników w jednej klasie i konieczność 

pracy intelektualnej u takich dzieci powoduje spadek wydolności psychicz-

nej i fizycznej, co prowadzi do pogorszenia wyników w nauce. Taka sytuacja 

zdarzyć się może także u dzieci zdrowych, gdy realizacja zadań szkoły i jej 

warunki materialne są skrajnie problematyczne (E. Milewska, 2004).

Programy nauczania opracowane są z myślą o uczniach o przeciętnych 

zdolnościach intelektualnych. Komplikacje mogą wystąpić u dzieci o ogólnie 

niższym poziomie sprawności umysłowej albo u dzieci z tzw. selektywnymi 

deficytami, ograniczającymi opanowanie wybranych umiejętności. Problemy 

mogą także wystąpić u dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, zaniedbujących 

wychowanie i opiekę. Niepowodzenia dydaktyczne bywają przyczyną silnego 

stresu i lęku u dziecka. Jeżeli chodzi o uczniów wybitnie zdolnych, którzy 

również wymagają specjalnych metod kształcenia, standardowy program na-

uczania nie umożliwi ich wszechstronnego rozwoju. Dla dziecka może wy-

dawać się zbyt łatwy, nudny, a tym samym zniechęcający do proponowanej 

przez szkołę aktywności (E. Milewska, 2004).

Wśród problemów dotyczących sfery poczucia bezpieczeństwa dzieci 

w szkole należy wymienić pojawiające się trudności w relacjach ucznia z na-

uczycielami i z rówieśnikami. Ogromne znaczenie w wychowaniu młodego 

człowieka, gwarantowaniu jego bezpieczeństwa ma nauczyciel, który powi-

nien być traktowany obok rodziców jako autorytet. Pedagog ocenia efekty 

uczenia się oraz zachowania ucznia, poprzez co wyraża swoją dezaprobatę 

albo aprobatę. Realizacja nauczania, sprawdzanie wiedzy i umiejętności na-

leżą do niezwykle stresujących obszarów funkcjonowania dziecka w szkole. 
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Istotną kwestią jest budowanie pozytywnych relacji z uczniami, dbanie o przy-

jazny klimat umożliwiający wszechstronny rozwój podopiecznych, co z kolei 

sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa (M. Taraszkiewicz, 2003).

Nie bez znaczenia pozostaje osobowość nauczyciela, spójność jego po-

glądów i postaw, jakie przejawia w życiu i w szkole. Powinien on zapewniać 

uczniom niezbędny w rozwoju komfort psychiczny, będąc jednocześnie god-

nym zaufania specjalistą, oferującym uczniom pomoc i wsparcie w każdej sy-

tuacji. Warto wspomnieć, iż każda nowa, nieznana lub zmieniająca się sytuacja 

powoduje u ucznia poczucie lęku, dlatego tak ważne są ciągłe starania nauczy-

cieli zapewniające bezpieczne warunki rozwoju (K. Kmiecik-Baran, 2006).

Pedagog stawia wymagania i oczekiwania respektowania określonych 

wartości i zasad postępowania. Nierzadko występują sytuacje konfliktowe, 

gdy uczniowie preferują inny system wartości i norm niż nauczyciel. Młoda 

osoba musi wybierać, przy czym każdy wybór pociąga za sobą dobre i zara-

zem negatywne następstwa. Działanie według wymagań nauczycieli powodu-

je nieakceptację grupy, a działanie według zasad grupy może narazić dziecko 

na przykrości ze strony wychowawcy. Normy nauczycieli i dzieci różnić mogą 

się w obrębie różnych aspektów życia szkolnego i preferowanych zachowań 

(E. Milewska, 2004).

Za podstawową przyczynę obniżonego bezpieczeństwa uważa się agresję 

i przemoc, wynikającą nie tylko z niedostosowania społecznego uczniów, ale 

i innych czynników, niezwiązanych bezpośrednio z wychowaniem w rodzinie.

Interakcje wewnątrz grupy rówieśniczej przyczyniają się do doświadczania 

stresu, zagrożenia i lęku u dzieci. Uczeń uzyskuje określoną pozycję w kla-

sie, która wpływa na całokształt relacji z innymi chłopcami i dziewczynkami. 

Pozycja w grupie może dawać poczucie bezpieczeństwa lub być przyczyną 

poczucia odtrącenia i izolacji. Taka sytuacja negatywna powoduje wiele bole-

snych i przykrych emocji. Jeśli dziecko długotrwale doświadcza odrzucenia, 

ośmieszania, zastraszania czy wykorzystywania przez innych może dojść do 

rozwoju zaburzeń w zachowaniu i kształtowaniu osobowości. Dezorganizacja 

zachowania zależy od indywidualnych predyspozycji ucznia (E. Milewska, 

2004; zob. też Ł. Szwejka, 2012, s. 119-127). Czynniki izolacji dziecka albo 

odtrącenie przez rówieśników mogą być różne i często tkwią w cechach i za-

chowaniu dziecka. Najczęściej dziecko izolowane przez grupę posiada niskie 
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osiągnięcia w nauce i ograniczone możliwości intelektualne. Jednakże dzieci, 

które bardzo dobrze się uczą, także nie mają zbyt dobrych relacji z innymi. 

Młodzi ludzie często uważają akceptację kolegów za ważniejszą niż nauczycie-

li. Kiedy dzieci w szkole nie mają żadnych przyjaciół oraz kolegów czują się 

w niej źle i bardzo silnie przeżywają tą sytuację.

Fobia szkolna – istota zjawiska i objawy
Fobia szkolna należy do zaburzeń lękowych (nerwicowych) i wiąże się ze 

środowiskiem szkolnym oraz wymaganiami szkolnymi. Zjawisko fobii szkolnej 

polega na reagowaniu bardzo silnym, nieproporcjonalnym do realnego zagro-

żenia lękiem. Manifestuje się unikaniem sytuacji związanych z przedmiotem 

lęku, co może stanowić duże utrudnienie dla codziennego funkcjonowania 

w środowisku szkolnym. Zjawisko to charakteryzuje się poczuciem braku 

bezpieczeństwa wywołanym przez różnorodne czynniki, wśród których należy 

wymienić rozłąkę z rodzicem, strach przed nauczycielami, konflikty z rówie-

śnikami, czy też specyficzne cechy osobowości, m.in. nerwowość. Czynniki te 

powodują silne reakcje stresowe i lękowe u dziecka prowadzące do różnych 

form reakcji obronnych, zwłaszcza niechęć do szkoły, mimo świadomości obo-

wiązku szkolnego. W związku z tym niektórzy badacze określają fobię szkolną 

jako „odmowę chodzenia do szkoły” (D. Hejne, S. Rollings, 2008).

Problemy związane z występowaniem objawów fobii szkolnej dotyczą 

określonych etapów w edukacji szkolnej dziecka. Podkreśla się, że momen-

tami szczególnie trudnymi dla uczniów są rozpoczęcie nauki, zmiana szkoły 

oraz specyficzne czynniki rozwojowe, najczęściej związane z dojrzewaniem. 

Współcześnie dzieci, w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego, 

po raz pierwszy przekraczają próg szkoły nawet jako 5-latki, idąc do tzw. ze-

rówki. W takim przypadku niepokój spowodowany separacją z rodzicami i wy-

zwaniami nowego środowiska prawdopodobnie jest wysoki. Kolejny trudny 

etap w edukacji dziecka to przejście do innej szkoły (z podstawowej do gim-

nazjum), który dotyczy uczniów dwunasto- lub trzynastoletnich. Dla młodego 

człowieka jest to duża zmiana dotycząca najważniejszych dziedzin jego życia. 

Jako trzeci moment w edukacji szkolnej generujący specyficzne trudności 

uczniów wymienia się okres dojrzewania, zwłaszcza wiek około czternastu 

lat. Szczególna wrażliwość i niepokoje młodzieży mogą powodować poważne 
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komplikacje, prowadzące czasem do depresji albo zaburzeń psychicznych, 

w tym schizofrenii (J. Tatarowicz, 2003).

Zjawisko fobii szkolnej może przybierać dwie formy: przewlekłą i ostrą. 

Przewlekłość cechuje się powolnym zwiększaniem się objawów lęku przed 

szkołą. Główną rolą w powstaniu jej pełni dom rodzinny, z którym dziecko 

jest bardzo silnie powiązane. Rozłąka z rodzicami powoduje wiele niepokojów, 

które potęgowane są przez proces oceniania efektów nauczania i zachowania 

dokonywany przez nauczycieli czy też trudne nierzadko relacje z rówieśnika-

mi. Natomiast ostra fobia szkolna występuje najczęściej u młodszych dzieci, 

które rozpoczynają szkolną edukację. Lęk wywołany jest zazwyczaj określo-

nym czynnikiem traumatycznym, np. ośmieszeniem, upokorzeniem, doświad-

czeniem przemocy (J. Łysek, 1998).

Objawy fobii szkolnej najczęściej rozpoczynają się od przypadłości wege-

tatywnych oraz somatycznych. Objawy wegetatywne panicznego lęku mogą 

pojawić się nawet na skutek myślenia o szkole. Perspektywa pójścia do szkoły 

wywołuje u dziecka nagłe objawy somatyczne: bóle brzucha, bóle i zawroty 

głowy, nudności i wymioty, biegunkę, stany podgorączkowe, duszności, czer-

wienienie się, kołatanie serca, przyspieszoną akcję serca, duszności, omdle-

nia, dławienie się jedzeniem, długie przeżuwanie pokarmów, zaburzenia 

mowy, np. mowę skrajnie cichą, uporczywy szloch. Symptomy te nasilają się 

zazwyczaj w niedzielę wieczorem i w poniedziałek rano, nie występują nato-

miast w piątek wieczorem i w okresie wolnym od szkoły. Właściwością fobii 

szkolnej jest ustępowanie dolegliwości po zdobyciu celu, jakim jest pozostanie 

w domu (U. Oszwa, 2007). Kiedy dziecko wie, że nie pójdzie danego dnia do 

szkoły, objawy również ustępują. Nie znaczy to jednak, że dziecko udaje – ob-

jawy wywołane nadmiernym stresem i lękiem są jak najbardziej prawdziwe.

Fobia szkolna przejawia się nie tylko dolegliwościami fizycznymi, lecz 

również może dotyczyć sfery psychicznej i społecznej, wywołując różne nie-

prawidłowe reakcje u ucznia. Lęk sprawia, że dziecko w szkole chce zostać 

niezauważone, unika kontaktu z rówieśnikami, boi się podejmować decyzje, 

nie inicjuje żadnych działań, najczęściej nie ma kolegów, nie cieszy się po-

pularnością w klasie. Bardzo często są to uczniowie, którzy wchodzą w rolę 

tzw. kozłów ofiarnych. Czasami lęk dziecka przed szkołą może objawiać się 

w postaci nieśmiałości albo agresji.
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Zidentyfikowanie fobii szkolnej ze względu na złożoność problemu nasu-

wa potrzebę zintegrowanego podejścia interdyscyplinarnego. Ważną funkcję 

w rozpoznawaniu zjawiska pełni nauczyciel, który potrafi odróżnić odmowę 

chodzenia do szkoły od wagarowania. Rozpoznanie choroby ma na celu usta-

lenie motywów jego występowania, a także wyznaczenie zakresu usunięcia 

zdarzenia, które przyczyniło się do powstania lęku u dziecka. W ramach peł-

nego rozpoznania analizowane są zazwyczaj następujące kwestie (E. Jarosz, 

E. Wysocka, 2006):

medyczny i fizyczny kontekst funkcjonowania dziecka wraz z historią •	
rozwoju;

historia pojawienia się problemu i rozwój symptomów unikania szkoły;•	
historia funkcjonowania dziecka w szkole;•	
relacje rówieśnicze dziecka;•	
stresory (sytuacje, czynniki, miejsca wywołujące lęk) w perspektywie •	
dziecka;

psychologiczna i psychiatryczna charakterystyka rodziny;•	
poziom rozwoju psychicznego dziecka, zaburzenia psychiczne oraz uza-•	
leżnienia;

ocena systemu i dynamiki rodziny oraz jej funkcjonowania.•	

Postępowanie terapeutyczne wobec fobii szkolnej u dziecka w każdym 

przypadku jest indywidualne, zależne od rodzaju problemu, który został 

zdiagnozowany. Zawierać może konsultacje, edukację, strategie behawio-

ralne, farmakoterapię, interwencję rodzinną. Podstawowym celem pomo-

cy dziecku jest jego powrót bez lęku do szkoły (E. Jarosz, E. Wysocka, 

2006).

Wykluczenie wszystkich stresorów wywołujących fobię szkolną jest 

nie do osiągnięcia. Istotne jest stworzenie warunków zapewniających po-

czucie bezpieczeństwa w rodzinie i w szkole. Zmiana środowiska wymaga 

adaptacji dziecka do nowych warunków i wymagań, stąd też istnieje pilna 

potrzeba zainteresowania się każdym uczniem przez nauczyciela, wyka-

zanie się wyrozumiałością dla wad ucznia, a także sprawiedliwe ocenianie 

jego umiejętności. Wykluczone w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

jest poniżanie ucznia czy nieokazywanie szacunku dla jego godności.
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Fobia szkolna a brak poczucia bezpieczeństwa
Fundamentalną i pojawiającą się najwcześniej potrzebą psychiczną u dzie-

ci jest przede wszystkim bezpieczeństwo. Należy ono do najważniejszych po-

trzeb psychicznych i posiada doniosłe znaczenie dla prawidłowego rozwoju 

człowieka. Wyraża się przez unikanie sytuacji wywołujących lęk, cierpienie 

i poczucie zagrożenia. Bezpieczeństwo wiąże się z pragnieniem stabilności 

i przewidywalności oraz ochrony ze strony osób znaczących, dlatego główne 

znaczenie w zaspokajaniu tej potrzeby mają bliskie dziecku osoby – rodzi-

ce, pozostali członkowie rodziny, również wychowawcy z innych środowisk 

(przedszkole, szkoła). U dzieci młodszych występuje ponadto silna potrze-

ba zależności i oparcia w osobach, które potrafią wyznaczać konstruktywne 

granice, dbają o uporządkowany rytm dnia, potrafią udzielić rady i zapewnić 

odpowiednią opiekę. Regularność i stabilność w życiu codziennym, które 

przejawiają się w uporządkowanym i zrozumiałym rytmie dnia dzieci, porach 

posiłków, zabawy, nauki, przebywania poza domem, snu, itd., sprzyja utrzy-

mywaniu się poczucia bezpieczeństwa.

Powszechna jest opinia, że szkoła jest dla uczniów czynnikiem streso-

gennym i lękotwórczym. Niektóre dzieci odczuwają sytuacje szkolne jako 

wyraźnie nieprzyjemne i zagrażające. Pojawienie się u dziecka objawów fobii 

szkolnej wiąże się najogólniej z deficytem poczucia bezpieczeństwa w okre-

ślonej dziedzinie. Podstawowym czynnikiem wywołującym lęk jest zagroże-

nie, ujmowane w kategoriach subiektywnych. Stres u dziecka związany z kon-

kretnymi trudnościami w funkcjonowaniu w szkole wiąże się z percepcją nie-

bezpieczeństwa, która z kolei wywołuje lęk i postrzeganie całej sytuacji jako 

zagrożenia. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa wyraża się przede wszyst-

kim w unikaniu sytuacji, które wiążą się z odczuwaniem zagrożenia, dlatego 

dziecko próbuje siebie chronić poprzez odmowę pójścia do szkoły. Cały ten 

chorobowy proces określony został jako fobia szkolna.

Brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa powoduje doraźne przeżycia 

lękowe, lecz również może prowadzić do odległych następstw w postaci za-

burzeń funkcjonowania układu nerwowego. W sferze fizycznej funkcjonowa-

nia dziecka skutki fobii szkolnej mają charakter dolegliwości somatycznych 

(zaburzenie mowy, bóle brzucha i głowy), natomiast konsekwencje w sferze 

psychospołecznej obejmują takie stany, jak: brak poczucia pewności siebie, 
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nieprawidłowy rozwój osobowości i brak podmiotowości, utrwalenie się nie-

prawidłowych wzorców w relacjach społecznych i podejmowaniu ról społecz-

nych, zaburzenia w rozwoju moralnym, nieumiejętność radzenia sobie w sy-

tuacjach trudnych itd. W sferze edukacyjnej z kolei niechęć do uczestniczenia 

w zajęciach szkolnych skutkuje niskim poziomem efektywności przyswaja-

nia wiedzy i nabywania kompetencji oraz nawarstwianiem się niepowodzeń 

szkolnych (A. Plewińska, 2007). Wszystkie konsekwencje fobii szkolnej mają 

u swych źródeł deficyt poczucia bezpieczeństwa u dziecka oraz odczuwanie 

silnego lęku i zagrożenia w związku ze środowiskiem szkolnym.

Na subiektywną percepcję zagrożenia wpływa nie tylko jakość samej 

sytuacji, lecz także stosunek dziecka do niej oraz posiadany przez nie ob-

raz samego siebie. Zarówno niska, jak i zawyżona samoocena powodują 

znaczne zachwianie poczucia bezpieczeństwa. Najbardziej korzystna jest 

samoocena względnie zgodna z rzeczywistymi możliwościami dziecka. 

Jednakże ukształtowanie takiego obrazu samego siebie zależy od prze-

żytych sytuacji, zdobytych doświadczeń, a także od stosunku do dziecka 

ze strony jego najbliższych, przede wszystkim rodziców. Zatem panująca 

w rodzinie atmosfera, jakość relacji międzyosobowych, zachodzące wy-

darzenia odgrywają największą rolę w zaspokojeniu potrzeby bezpieczeń-

stwa. Czynnikami decydującymi o tym, czy środowisko rodzinne w wystar-

czającym stopniu zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa są nie tylko warunki 

bytowe (materialne, mieszkaniowe), ale przede wszystkim stabilność i in-

tegralność rodziny, zrównoważenie psychiczne rodziców i ich prawidłowy 

stosunek do dziecka.

Zakończenie
Dziecko dla prawidłowego rozwoju osobowości powinno mieć zapewnione 

poczucie bezpieczeństwa w miejscach w podstawowych środowiskach swo-

jego rozwoju, przede wszystkim w rodzinnym domu. Duże znaczenie w tym 

względzie posiada ustabilizowanie życia, brak wielkich przemian, zmian miej-

sca zamieszkania i otaczających osób. Prawidłowy przebieg procesu wycho-

wania i zapewnienie optymalnej opieki ze strony rodziców pozwalają na prawi-

dłowy rozwój osobowości odpornej na sytuacje trudne i zagrożenia płynące ze 

strony innych środowisk, zwłaszcza szkoły.
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Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa zależy także od przeżyć dziecka w in-

nych środowiskach, zwłaszcza tych, w których spędza najwięcej czasu: w żłobku, 

przedszkolu i szkole. Szczególnie ta ostatnia nierzadko dostarcza wielu sytuacji 

zagrażających poczuciu bezpieczeństwa. Deficyt bezpieczeństwa w szkole może 

doprowadzić do pojawienia się u dziecka objawów fobii szkolnej. Uchronienie 

dziecka przed wszystkim, co mogłyby zagrozić jego potrzebie bezpieczeństwa, 

nie jest możliwe, dlatego wśród najważniejszych zadań wychowawczych należy 

wymienić przygotowanie dziecka do poradzenia sobie z nimi, kształtowanie takiej 

postawy, by nie dominowały w niej elementy lękowe. Istotne jest stworzenie wa-

runków zapewniających poczucie bezpieczeństwa w rodzinie i w szkole.

Szkoła powinna być nie tylko miejscem, w którym uczniowie zdobywają 

wiedzę i nowe praktyczne umiejętności, ale winna również charakteryzować 

się bezpieczeństwem, bo tylko dzięki niemu uczniowie mogą rozwijać się inte-

lektualnie i emocjonalnie. Właściwy proces dorastania w szkole podstawowej 

z pewnością w przyszłości zaowocuje pozytywnymi relacjami koleżeńskimi, 

odpowiedzialnym podejściem do nauki i przede wszystkim miłymi wspomnie-

niami z pierwszych kroków na szkolnej drodze.
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