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Niech Święta Wielkanocne   

obudzą w nas  ufność  

w pokonanie wszelkich trosk, 

przyniosą spokój serca  

w trudnych chwilach 

 i tchną nadzieją na lepsze jutro.  
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Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest wymagane 

skierowanie.  Rejestracji   dziecka  można   dokonać  telefonicznie   pod  

numerem  (12) 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie.  

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  

od 8.00 do 19.00 

 

 

 

    
 
  

 

 

 

Niedostosowanie społeczne i jego rodzaje 

 

Zaburzenia w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży są powodem niedostosowania 

społecznego. 

Przejawia się ono w nieprawidłowo ukształtowanych postawach i stosunkach 

społecznych oraz konfliktach z otoczeniem, wywoływanych przez osobnika 

niedostosowanego. 

 

W pracach D.H.Stotta, za niedostosowane należy uznać dziecko, które rozwija się w taki 

sposób, że odbija się to źle na nim samym, albo na jego kolegach, a które bez specjalnej 

pomocy z zewnątrz nie może poprawić swoich stosunków z rodzicami, nauczycielami  

i innymi dorosłymi.  

 

Siedziba Poradni: 30-306 Kraków, ul. Konfederacka 18  

tel: 12 266 - 19 - 50 

e-mail:  ppp3krakow@gmail.com 

www: www.poradnia3.krakow.pl 

mailto:ppp3krakow@gmail.com
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Dziecko niedostosowane nie działa zgodnie z własnym interesem, a wskutek tego naraża się 

na frustracje oraz wynikające z nich przykre konsekwencje. Motywacja działania dziecka 

niedostosowanego społecznie jest nierealistyczna, co uniemożliwia mu osiągnięcie sukcesów 

w działaniu. Stanowi to jeden z powodów złego samopoczucia, które sprawia, że czuje się 

ono niezadowolone ze swojej sytuacji życiowej oraz uważa, że stało się nieszczęśliwe. 

Dziecko takie ma trudności w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów społecznych zarówno 

z rówieśnikami, jak też dorosłymi, nie ma zaufania do innych, bywa podejrzliwe i nieufne. 

Zaburzenia w kontaktach społecznych są związane z nieprawidłowym sposobem zaspakajania 

własnych potrzeb powodującym różne ujemne konsekwencje dla otoczenia. W powyższym 

ujęciu niedostosowania społecznego nie mieszczą się psychopaci, jednostki ze skłonnościami 

sadystycznymi, słowem ci, którzy nie odczuwają dyskomfortu z powodu swojego 

zachowania, którym nie żal nikogo i niczego. Dziecko niedostosowane społecznie to dziecko, 

u którego brak odpowiednich nawyków społecznego współżycia, bo nie miał, kto nim 

pokierować albo miało fatalne wzory. U dzieci tych można wzbudzić żal z powodu 

wyrządzonej komuś krzywdy oraz współczucie dla innych. 

 

Karen Horney, analizując typy zaburzonych postaw społecznych wyróżniła postawę 

 ku ludziom 

 przeciw ludziom 

 odsuwanie się od ludzi 

 

Postawa „ku ludziom” kształtuje się pod wpływem zbyt silnie rozwiniętej potrzeby 

afiliacji. Przejawia się ona w stałym poszukiwaniu kontaktów społecznych odczuwanych jako 

wewnętrzny przymus, w braku samodzielności oraz zdolności skutecznego działania bez 

uczestnictwa w nim innych osób. Potrzeba doznawania miłości przejawia się w formie myśli 

natrętnych, od których dana osoba nie może się uwolnić. Objawy życzliwości i sympatii 

innych ludzi stara się uzyskać poprzez skargi i narzekania na doznawane trudności, 

niepowodzenia i krzywdy, demonstrowanie swej słabości, wzbudzanie w otoczeniu 

współczucia i litości. Czasem stara się osiągnąć to za pomocą gróźb mających wymusić 

pożądane objawy życzliwości. Samo dziecko nie wykazuje podobnych postaw w odniesieniu 

do osób z najbliższego otoczenia. Natomiast pragnie, aby rodzice i nauczyciele traktowali  

je życzliwie, mimo że odnosi się niewłaściwie do nich i nie wykonuje ich poleceń.  

Od kolegów domaga się objawów sympatii, choć samo jest niekoleżeńskie, co sprawia że nie 

bywa lubiane przez inne dzieci. Jedynie chce brać, nic w zamian nie dając. 
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Dziecko z postawą „przeciw ludziom” wykazuje silną potrzebę dominacji, uznania  

i podziwu ze strony otoczenia. pragnie kontrolować innych, mieć nad nimi stałą przewagę. 

Do zdobycia dominacji dąży przez stosowanie przemocy, narzucanie swej woli innym. 

Nie znosi sytuacji, w których musi się komuś podporządkować lub uznać czyjąś wyższość. 

Odczuwa respekt w stosunku do osób silnych, mających władzę, natomiast lekceważy słabych 

i zmusza ich do uległości. Uczucia życzliwości i sympatii traktuje jako objaw słabości. 

 

Postawa „przeciw ludziom” przyczynia się do powstawania konfliktów oraz 

towarzyszących im zachowań agresywnych. Dziecko wykazujące taką postawę czuje się 

urażone wszelkimi dotyczącymi go krytycznymi uwagami. Usiłuje im przeciwdziałać stosując 

określone środki przymusu i przemocy, a to sprzyja powstawaniu konfliktów. Są one 

wywoływane także rywalizacją o pierwszeństwo wynikające z chęci wykazania swojej 

wyższości oraz zdobycia przewagi nad innymi. 

Zaburzone kontakty społeczne wykazują też dzieci z postawą „odsuwania się od ludzi”. 

Przejawiają one skłonność do izolacji, nie nawiązują bliższych więzi uczuciowych  

z otoczeniem, unikają kontaktów społecznych powstających zarówno w trakcie 

współdziałania, jak też współzawodnictwa. Starają się być samowystarczalni, dążą  

do uniezależnienia się od innych osób, nie chcą korzystać z ich rady i pomocy. 

 

Zdaniem Karen Horney źródłem powstawania postawy „odsuwania się od ludzi” należy 

szukać w doznanych uprzednio niepowodzeniach. Lęk przed nimi powoduje unikanie 

działania oraz wycofywania się z sytuacji mogących narazić na ponowne niepowodzenia. 

 

W kontekście opisanych zjawisk i wychodząc naprzeciw narastającym potrzebom w tym 

zakresie, prezentuję możliwe metody nie tylko diagnozy, ale przede wszystkim opieki 

postdiagnostycznej. Dokonałam tego w oparciu o dostępną literaturę oraz własne 

doświadczenia w pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym  

i niedostosowanym społecznie oraz ustaleniami w ramach pracy międzyporadnianego Zespołu 

d/s dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 
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DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE – ZAGROŻENIE 

NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE 

 

Współczesne podejście do profilaktyki zakłada, że u podstaw przejawianych przez dzieci  

i młodzież zachowań ryzykownych leżą podobne motywy.  

 

Zachowania te służą: 

 zaspokojeniu najważniejszych potrzeb psychicznych tj. miłości, akceptacji, uznania, 

bezpieczeństwa, przynależności 

 realizacji ważnych zadań rozwojowych np. określeniu własnej tożsamości, uzyskania 

niezależności od dorosłych 

 radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi tj. redukcją lęku i frustracji 

 

Ważne: 

 zachowania ryzykowne mogą nawzajem się zastępować, a najczęściej ze sobą 

współwystępują. 

 zachowanie młodego człowieka zależy od jego indywidualnych cech oraz  

od czynników występujących w środowisku: mogą one mieć charakter chroniący tzw. 

czynniki chroniące lub zwiększające możliwość podjęcia określonego zachowania 

tzw. czynniki ryzyka 

 

Do czynników chroniących należy: 

 silna więź emocjonalna z rodzicami 

 rozwój zainteresowań 

 poszanowanie przepisów prawnych, norm i autorytetów społecznych 

 przynależność do pozytywnej grupy 

 

Prawdopodobieństwo podjęcia zachowania ryzykownego jest tym większe, im więcej 

występuje czynników ryzyka, im bardziej są szkodliwe, im dłużej trwa ich działanie. 

 

Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje i warunki sprzyjające powstaniu zachowań 

ryzykownych np.; 

 wysoki poziom lęku i niepokoju 

 niska samoocena 

 niedojrzałość emocjonalna i społeczna 

 słaba kontrola wewnętrzna 

 nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i otoczenia 

 brak zainteresowań 

 zaburzona więź z rodzicami 

 nieprawidłowa struktura rodziny 

 

Skuteczne działania profilaktyczne powinny koncentrować się na wzmacnianiu czynników 

chroniących i osłabianiu bądź eliminowaniu czynników zagrożenia, czyli ryzyka. 

Działania te muszą być adresowane do całego środowiska szkolnego i rodzinnego.  

W środowisku szkolnym tj. uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych 

w szkole, działania mające na celu zapobieganie przejawom niedostosowania społecznego 

możemy realizować na trzech poziomach: 

 profilaktyki pierwszorzędowej, którą kierujemy do grup niskiego ryzyka i ma ona na 

celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji. 
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 profilaktyki drugorzędowej, adresowanej do grup podwyższonego ryzyka, gdzie celem 

działań jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie 

wycofania się z zachowań ryzykownych np. poradnictwo rodzinne poszerzone  

o poradnictwo zawodowe, poradnictwo indywidualne, zajęcia warsztatowe dla dzieci  

i młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne. 

 profilaktyki trzeciorzędowej, skierowanej do grup wysokiego ryzyka w celu 

przeciwdziałania pogłębianiu się degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do 

normalnego życia w społeczeństwie. Tu mamy do czynienia głównie z resocjalizacją. 

 

Ważne: 

Realizatorami działań w profilaktyce pierwszorzędowej są przede wszystkim nauczyciele  

i wychowawcy wspierani przez pedagogów, psychologów i innych specjalistów, a teren 

działań stanowi szkoła lub inna placówka oświatowa. 

 

W aktualnej sytuacji społeczno oświatowej w realizowaniu profilaktyki drugorzędowej 

oprócz psychologów, pedagogów, socjoterapeutów i trenerów biorą udział nauczyciele  

i wychowawcy. Teren działań również stanowi szkoła lub inne placówki oświatowe.  

 

Działania prowadzone są najczęściej w formie zajęć specjalistycznych w szkołach, 

świetlicach socjoterapeutycznych i profilaktyczno-wychowawczych, poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych. 

 

W profilaktyce trzeciorzędowej realizatorami programów są przede wszystkim lekarze 

specjaliści, psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, specjaliści z zakresu 

resocjalizacji. 

 

Możliwe rodzaje strategii stosowanych w przeciwdziałaniu zagrożeniu 

niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowaniu społecznemu: 

 strategie (działania) informacyjne – ich celem jest dostarczenie adekwatnych 

informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie 

dokonywania racjonalnych wyborów 

 strategie edukacyjne – pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych  

i społecznych – umiejętność nawiązywania kontaktów, radzenie sobie ze stresem,     

rozwiązywanie konfliktów, opieranie się naciskom otoczenia ( mówię nie ) 

 strategie alternatyw – pomoc w zaspakajaniu ważnych potrzeb sukcesu, 

przynależności, zaangażowania w pozytywną działalność (rozwijanie zainteresowań) 

 strategie interwencyjne – pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu  

i rozwiązywaniu sytuacji trudnych oraz wspieranie ich w sytuacjach kryzysowych 

 strategie zmniejszania szkód – chronienie dzieci i młodzieży oraz osób mających 

 z nimi kontakt przed skutkami zachowań ryzykownych. Adresatami tych zachowań są 

dzieci i młodzież z grupy najwyższego ryzyka – niedostosowani społecznie 

 

Szkoła jest dobrym terenem oddziaływań profilaktycznych, ponieważ jest miejscem 

spotkania dzieci, młodzieży oraz ważnych osób dorosłych odpowiedzialnych za opiekę  

i wychowanie (rodzice, nauczyciele) 

 intensywnego rozwoju interpersonalnego i społecznego 

 zadaniowej działalności uczniów 

 konfrontacji autorytetów i kształtowania poczucia własnej tożsamości ucznia 

 wypełnienia znacznej części aktywnego życia dzieci i młodzieży 
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 weryfikacji oczekiwań rodziców związanych z własnym dzieckiem 

 pozwalającym na łatwy dostęp do środowiska dzieci i młodzieży i sprawną 

organizację prowadzonych zainteresowań 

 

W pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz 

niedostosowanych społecznie musimy uwzględnić ich wysoki poziom aktywności, chłonności  

i ciekawości poznawczej. 

 

W związku z powyższym realizowane w szkole działania powinny być: 

 dostosowane do poziomu rozwoju adresata w zakresie informacji i projektowanych 

ćwiczeń, rzetelne pod względem przekazywanych informacji 

 rzeczowe, bez odwoływania się do emocji i uczuć takich jak strach, poczucie winy, 

czy tez rozbudzanie ciekawości 

 dostosowane do posiadanej przez uczniów wiedzy, bez podawania szczegółów, które 

mogłyby stanowić instruktaż nieprawidłowych zachowań 

 

Działania w zakresie zagrożenia niedostosowaniem społecznym i niedostosowania 

społecznego, powinny być planowane, mieć charakter długofalowy oraz dawać możliwość 

włączania nowych treści, stosownie do zaistniałych potrzeb (uwzględnić wymogi sytuacyjne).  

Konieczność takich modyfikacji dotyczy również zachowań agresywnych w szkole. 

 

Ważne: 

Profilaktyka agresji i przemocy powinna znaleźć miejsce w realizowanych w szkole 

programach: wychowawczym, profilaktyki i nauczania. Skuteczne działania w zakresie 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym i niedostosowania społecznego powinny być 

spójne z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

programem wychowawczym i profilaktyki. 

W związku z tym istnieje konieczność właściwego przygotowania kadry pedagogicznej 

szkoły w podejmowaniu takich działań. 

 

Świadomość modelowania zachowań dzieci i młodzieży przez znaczące osoby dorosłe, 

powinna być wyznacznikiem kierunków podejmowanych inicjatyw oraz uzasadnieniem 

konieczności ich ujednolicenia.  

 

Naśladownictwo, identyfikacja i modelowanie dotyczą wszystkich rodzajów zachowań 

ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań agresywnych i przemocowych. 

 

Na terenie szkoły realizowana jest obecnie profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa,  

a niejednokrotnie pojawiają się sytuacje wymagające podjęcia wobec ucznia działań z obszaru 

profilaktyki trzeciorzędowej.  

 

W takich przypadkach działania szkoły powinny być realizowane we współpracy z lokalnie 

działającymi instytucjami i organizacjami, które w ramach swoich kompetencji udzielają 

fachowej pomocy. 

 

Ważne, 

aby w każdej szkole dostępny był wykaz osób i instytucji współdziałających w obszarze 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym i niedostosowania społecznego tj. zachowań 

ryzykownych dzieci i młodzieży oraz świadczących pomoc na rzecz dzieci, młodzieży  

i rodziny. 



8 

 

 

 
Budujemy program profilaktyki w zakresie zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

oraz niedostosowania społecznego. 

 

W związku z tym w szkole należy podjąć działania mające na celu: 

 

 identyfikację zjawiska 

 zdiagnozowanie stanu i potrzeb, określenie celów 

 wyznaczenie zadań, zaplanowanie działań i ich realizację 

 monitorowanie i ewaluację 

 

Pierwszy krok to identyfikacja uczniów, którzy są zagrożeni niedostosowaniem społecznym 

lub niedostosowani społecznie 

 

Drugi krok tj. diagnoza stanu i potrzeb sporządzana przez zespół pracowników szkoły 

 

Trzeci krok to jednoznaczne określenie celu, jaki ma być osiągnięty w wyniku 

realizowanych działań. Cel powinien być mierzalny, wynikający z przyjętych założeń 

teoretycznych. Przy planowaniu działań należy uwzględnić przyczyny stwierdzonych 

problemów. 

 

Czwarty krok to nie tylko szczegółowe określenie sposobów i terminów realizacji zadań 

oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie, ale też uwzględnienie zasad monitorowania  

i ewaluacji programu. 

 

W związku, z tym, że występujące czynniki ryzyka tego typu zachowań mogą tkwić  

w środowisku szkolnym, domowym, rodzinnym, rówieśniczym i w cechach osobowych 

ucznia, rolą szkoły jest ich osłabienie, a w możliwych przypadkach wyeliminowanie. 

 

Przy realizacji omówionych powyżej zadań musimy też uwzględnić zasoby szkoły, placówki 

oświatowej. 

 

Ważne jest zbudowanie środowiska wychowawczego, dającego nauczycielom wsparcie  

i pomoc w rozwiązywaniu różnych sytuacji problemowych. 

 

Pomocne w stworzeniu takiego środowiska są spotkania tj. grupy wsparcia, superwizje, 

konsultacje ze specjalistami, szkolenia, akceptowane przez wszystkich nauczycieli, dające 

poczucie bezpieczeństwa uczestnikom i zgodne z regułami pracy grupowej. 
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PODEJMOWANIE INTERWENCJI W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 

ZAGROŻEŃ 

 

Działania podejmowane w sytuacjach szczególnych zagrożeń muszą mieć charakter 

kompleksowy. Ich celem jest zmiana zachowań.  

 

Skuteczność podejmowanych interwencji zależy od tego czy w szkole został opracowany  

i zaakceptowany, a następnie wprowadzony i konsekwentnie stosowany przez nauczycieli  

i rodziców, jednolity system reagowania na zachowania ryzykowne. 

 

System reagowania powinien uwzględniać następujące założenia: 

 należy reagować na każdą sytuację, w której pojawiają się zachowania ryzykowne; 

brak reakcji komunikuje uczniom, że mają prawo tak się zachowywać 

 doraźne sytuacje wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji 

 ważne jest wykazanie troski o ucznia; nie należy potępić ucznia, ale wskazać  

na zachowania ryzykowne i wyrazić stanowczo na nie brak zgody 

 każdą sytuację należy wnikliwie rozpatrywać 

 konieczne jest współdziałanie z pozostałymi nauczycielami i udzielanie sobie 

nawzajem wsparcia 

 

 

Osoba podejmująca interwencję powinna unikać: 

 agresji fizycznej 

 agresji słownej (nie obrażać, nie zawstydzać, nie oceniać ucznia, nie stosować 

komunikatu „ty”) 

 okazywania niepewności 

 długich monologów i moralizowania 

 wchodzenia w rolę osoby, która zaprezentowała ryzykowne zachowanie, by jej 

pokazać jak czują się pozostałe osoby, które to zachowanie widziały lub w nim 

uczestniczyły 

 

Powinna natomiast: 

 reagować stanowczo 

 mówić prosto i jasno 

 traktować ucznia, który zaprezentował ryzykowne zachowanie, jako osobę, która 

może sama wziąć odpowiedzialność za swoje czyny 

 szanować ucznia (mówić o zachowaniu, nie o osobie) 

 

Interwencja powinna być odnotowana w dokumentacji szkolnej – zgodnie z przyjętymi przez 

szkołę procedurami. 

 

W przypadku braku efektu interwencji doraźnej nauczyciel podejmuje dalsze działania: 

 przeprowadza dodatkową rozmowę z uczniem 

 informuje i omawia z rodzicami zachowania dziecka i ustala strategię współpracy 

rodziców ze szkołą: 

 pozyskuje rodziców do współpracy 

 ustala jej zasady 

 opracowuje wspólnie z rodzicami projekt kontraktu dla dziecka, określa w nim 

zachowania nieakceptowane oraz oczekiwania wobec dziecka 
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 ustala katalog i hierarchię konsekwencji oraz zasady odzyskiwania przywilejów 

 wspólnie z uczniem i rodzicami przyjmuje ostateczną wersję kontraktu (dziecko ma 

prawo negocjować warunki kontraktu) 

 monitoruje realizację kontraktu 

 

Jeżeli kontrakt ma być udostępniony pozostałym nauczycielom, o tym fakcie powinni być 

poinformowani rodzice i uczeń. 

 

W przypadku nie wywiązywania się z przyjętego kontraktu, szkoła powinna podjąć 

dalsze działania, w tym wynikające z przepisów prawnych. 

 

Szczegółowe procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją  

w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, zostały 

zamieszczone w Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości 

wśród Dzieci i Młodzieży. 

 

 

 

 

  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ZAGROŻONĄ 

NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM / NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE 

 

 

PROBLEM OGRANICZONY DO ŚRODOWISKA RODZINNEGO 

 Diagnoza występujących trudności. 

 Konsultacja neurologiczna w uzasadnionych przypadkach. 

 Zastosowanie możliwych form pomocy przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy. 

 Konsultacja specjalistyczna (neurologiczna, psychiatryczna). 

 Konsultacja kontrolna – widoczna poprawa-kontynuujemy nadal wybrane formy 

pomocy. 

 Przy braku poprawy możemy skorzystać z pomocy MOPS-u (np. asystent rodzinny, 

inne dostępne formy pomocy rodzinie, adekwatne do zgłoszonego problemu). 

 Problem nadal narasta – Rodzice sami, bądź MOPS, może zwrócić się do Sądu 

Rodzinnego i dla Nieletnich o rozeznanie sytuacji i pomoc w wychowaniu przez 

przydzielenie kuratora. 

 

WAŻNE – jeżeli Rodzice nie przyjmują proponowanych form pomocy, to powinni 

zadeklarować to na piśmie. 
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PROBLEM WYSTĘPUJĄCY W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SZKOLNYM 

ORAZ RÓWIEŚNICZYM 

 

Do przedstawionej powyżej procedury dodajemy; 

 zastosowanie możliwych form pomocy na terenie szkoły, placówki oświatowej,  

w tym gotowość do powoływania zespołów interwencyjnych w sytuacjach tego 

wymagających od razu, tj. w sytuacji zagrożeń 

 współpracę z Poradniami – zajęcia warsztatowe w klasach, zajęcia warsztatowe  

dla nauczycieli, zajęcia warsztatowe dla Rodziców, budowanie strategii pracy  

z dziećmi na terenie, szkoły, placówki oświatowej. 

 

 

 

         opracowała: Elżbieta Kania 

na podstawie:  

Franz – Werner Muller, Hiltraud Laubach – „Miłość, Granice, Konsekwencje”, 

Rudi Rhode, Mona Sabine Meis – „Gdy nasze pociechy grają nam na nerwach” 
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