
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Kielcach

Szkoła w prewencji  
socjalno-patologicznych 

zjawisk
zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wybór i opracowanie 
Marta Boszczyk

Kielce 2012



Redakcja techniczna 
opracowanie graficzne i skład komputerowy 

Robert Kardas

Wydawca: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,  
ul. Jana Pawła II 5, 25-025 Kielce 
e-mail: biblioteka@pbw.kielce.pl 

www.pbw.kielce.pl

Korekta 
Beata Warmuzek



Wydawnictwa ciągłe
1. Adamczyk, Marta : Psychoedukacja – rozwój osobisty czy zło koniecz-

ne? / Marta Adamczyk // „Psychologia w Szkole”. – 2011, nr 4, s. 118-
131
Psychoedukacyjne warsztaty dla uczniów organizowane przez szkołę jako 
wczesna profilaktyka niepożądanych i destrukcyjnych zachowań.

2. Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna : Zapobieganie zaburzeniom zacho-
wania wśród uczniów jako element profilaktyki uzależnień / Katarzyna 
Borzucka-Sitkiewicz, Monika Noszczyk // „Wychowanie na Co Dzień”. – 
2006, nr 1/2, s. 23-27
Wprowadzenie do szkół wielostronnych programów interwencyjnych zoriento-
wanych na zmianę zachowania. Trening Zastępowania Agresji (ART), opraco-
wany przez A.P. Goldsteina, opierający się na założeniu, że każde agresywne 
zachowanie uwarunkowane jest czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

3. Cęcelek, Grażyna : Rola szkoły w procesie zapobiegania skutkom so-
cjalizacji dziecka w rodzinie biednej / Grażyna Cęcelak // „Nauczyciel 
i Szkoła . – 2009, nr 3/4, s. [99]-109
Szkoła jako ważna instytucja wspomagająca rodziny z problemem ubóstwa 
materialnego.

4. Drewnicka, Krystyna : Klub „Piecyk” : jak realizuję program profilak-
tyczno-edukacyjno-wychowawczy / Krystyna Drewnicka // „Nowa 
Szkoła”. – 2006, nr 1, s. 20-24
Adresatem programu są uczniowie szkoły podstawowej w wieku 7-12 lat z ro-
dzin patologicznych lub zagrożonych patologią.
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5. Drewnicka, Krystyna : Program profilaktyczno-edukacyjno-wychowaw-
czy / Krystyna Drewnicka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 
2004, nr 10, s. 34-35
Prezentacja programu, którego adresatami są dzieci w wieku 7-12 lat wyka-
zujące deficyty wychowawcze i rozwojowe, a pochodzące z rodzin patologicz-
nych lub zagrożonych patologią społeczną, realizowany w świetlicy szkolnej.

6. Dworakowski, Mirosław : Jak przeciwdziałać przemocy / Mirosław 
Dworakowski // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2000, nr 3, 
s. 32-34
Przemoc w szkole. Działania profilaktyczne.

7. Dzierzgowska, Irena : Co w prawie piszczy? / Irena Dzierzgowska // 
„Dyrektor Szkoły . – 2005, nr 6, s. 50-51
Pomoc materialna (stypendia) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

8. Fijałkowska, Bożena : Profilaktyka w mojej szkole / Bożena Fijałkow-
ska // „Nowe w Szkole”. – 2001/2002, [nr] 1, s. 18-19
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej w szkole.

9. Gacek, Maria : Alkoholizowanie się młodzieży szkolnej na tle oddziały-
wań prewencyjnych / Maria Gacek // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowot-
ne”. – 1998, nr 3, s. 109-112

10. Gawlik, Małgorzata : Bezpieczna szkoła to bezpieczny uczeń : projekt 
edukacyjno-prewencyjny / Małgorzata Gawlik // „Wychowanie Komu-
nikacyjne”. – 2004, nr 10, s. 6-7
Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania 
na drodze i w szkole.

11. Glapka, Iwona : Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole / Iwo-
na Glapka, Elżbieta Michalak // „Problemy Opiekuńczo-Wychowaw-
cze”. – 2002, nr 1, s. 43-44
Omówienie badań dotyczących przeciwdziałania przemocy w szkole.

12. Ilnicka, Renata M. :  Konsumpcja alkoholu wśród młodzieży a pre-
wencja szkolna w świetle badań polsko-niemieckich / Renata M. Ilnic-
ka, Maria A. Marchwacka // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2010, nr 
10/11, s. 21-28
Alkoholizm jako forma patologii społecznej. Powody alkoholizowania sie mło-
dzieży. Wnioski z badania porównującego konsumpcję alkoholu przez mło-
dzież polska i niemiecką.
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13. Ilnicka, Renata : Niepokojący brak funduszy / Renata Ilnicka // „Gaze-
ta Szkolna : aktualności”. – 2003, nr 38, s. 6
Formy pomocy materialnej dla ucznia.

14. Ilnicka, Renata : Pomoc socjalna uczniom w szkole ponadgimnazjal-
nej / Renata Ilnicka // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2003, 
nr 9, s. 47-48

15. Iłendo, Agnieszka : Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania 
zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // „Opieka, Wychowanie, 
Terapia”. – 2002, nr 1, s. 14-17

16. Kaniowska, Teresa : Bezpieczeństwo w szkole : procedury postępo-
wania w sytuacjach kryzysowych we współpracy z innymi instytucja-
mi / Teresa Kaniowska // „Edukacja dla Bezpieczeństwa” . – 2006, nr 
3, s. 25-34
W tekście: Program z zakresu procedury postępowania nauczycieli i metody 
współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży 
przestępczością i demoralizacją (w szczególności narkomanią, alkoholi-
zmem i prostytucją).

17. Kazimierczyk, Iga : Rodzic partnerem : o współpracy z rodzicami 
ucznia niedostosowanego społecznie i zagrożonego niedostosowa-
niem / Iga Kazimierczyk // „Głos Pedagogiczny”. – 2011, nr 28, s. 23-
25

18. Kontakt z rodzicami. Korespondencja z rodzicami. Konsultacje indy-
widualne. Szkolenia i konferencje dla rodziców. Grupa wsparcia. Za-
angażowanie rodziców w projekt edukacyjny.

19. Kołodziejczyk, Jakub : Szkolny program przeciwdziałania agresji 
i przemocy / Jakub Kołodziejczyk // „Psychologia w Szkole”. – 2007, 
nr 1, s. 109-116
Badanie zjawiska agresji i przemocy w szkole, podnoszenie świadomości 
zachowań agresywnych i przemocy. Działania edukacyjne.

20. Konopczyński, Marek : Szkoła jako instytucja profilaktyczna / Marek 
Konopczyński // „Pedagogika Społeczna”. – 2005, nr 2, s. [17]-19
Rola szkoły jako instytucji profilaktycznej.
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21. Koralewska, Grażyna : Przeciwdziałamy skutkom biedy : o nietypo-
wych formach pomocy w szkole / Grażyna Koralewska // „Głos Peda-
gogiczny”. – 2008, nr 3, s. 11-13
Współpraca szkoły z instytucjami wsparcia (ośrodki pomocy społecznej, 
sponsorzy). Rola dyrektora szkoły w pozyskiwaniu pieniędzy.  

22. Kosińska, Ewa : Jak w szkole przeciwdziałać zachowaniom agresyw-
nym? / Ewa Kosińska // „Wszystko dla Szkoły”. – 2000, nr 5, s.8-9

23. Kowalczyk, Lucyna : Czy szkoła jest gotowa sprostać dwubieguno-
wym zadaniom? / Lucyna Kowalczyk // „Dyrektor Szkoły”. – 2004, nr 
12, s. 40-42
Zadaniem szkoły jest: pomoc dzieciom z potrzebami opiekuńczo-wychowaw-
czymi, dzieckiem zaniedbanym, kalekim, z rodzin patologicznych a także 
dzieciom zdolnym, o wybitnej inteligencji, o specjalnych talentach.

24. Krajewska, Anna : Niedostosowanie w szkole jako skutek zaburzonej 
relacji interpersonalnej / Anna Krajewska // „Problemy Opiekuńczo-
-Wychowawcze”. – 2004, nr 9, s. 3-11
Proces komunikacji. Procesy dysfunkcjonalne i patologia komunikacji. Zjawi-
sko i charakterystyka niedostosowania.

25. Krajewska, Beata : Pomoc materialna dla uczniów : stan aktualny 
i propozycje zmian / Beata Krajewska // „Wychowanie na Co Dzień”. – 
2010, nr 9, s.13-16
Aktualny stan przepisów prawnych dotyczących pomocy materialnej dla 
uczniów.

26. Latos, Emilia : Szkolny program profilaktyki Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej : profilaktyka a wy-
chowanie / Emilia Latos [i in.] // „Edukacja Zdrowotna i Promocja 
Zdrowia w Szkole”. – 2003, z. 7, s. 15-44
Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole. Cele i zadania szkolnej profilak-
tyki. Główne cele szkolnego programu profilaktyki. Wykaz programów profi-
laktycznych. 

27. Łoskot, Małgorzata : Skąd na co można pozyskać pieniądze... : Ra-
port: Program wsparcia materialnego i finansowego dla uczniów / 
Małgorzata Łoskot // „Głos Pedagogiczny . – 2008, nr 3, s. 3-6
Pomoc o charakterze socjalnym – stypendium socjalne (dla uczniów znaj-
dujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów 
w rodzinie), zasiłek szkolny (uczeń „przejściowo” znajdujący się w trudnej sy-
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tuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym). Pomoc o charakte-
rze motywacyjnym – celem jest wspieranie uczniów zdolnych (stypendium za 
wyniki szkolne, osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów). 
Centralne programy pomocy uczniom z ubogich rodzin.

28. Łuba, Małgorzata : Zachowania samobójcze i depresja u dzieci i mło-
dzieży – problem ogólnoświatowy / Małgorzata Łuba, Anita Młodoże-
niec, Włodzimierz A. Brodniak // „Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, 
Wychowawcy”. – 2009, [nr] 5, s. 15-[24]
Omówienie zachowań samobójczych, podział samobójców. Depresja jako 
jeden z głównych czynników zachowań samobójczych. Określenie ryzyka 
samobójstwa, hospitalizacja. Praca po śmierci samobójczej z klasą szkolną. 
Działania prewencyjne na terenie szkoły.

29. Łuczyński, Jan : Jak uprawiać w szkole dobre wychowanie / Jan Łu-
czyński // „Psychologia w Szkole”. – 2004, nr 3, s. 41-50
Prewencja i profilaktyka społeczna.

30. Łysek, Jan : Stygmatyzacja uczniów w szkole / Jan Łysek // „Nauczy-
ciel i Szkoła” . – 2009, nr 3/4, s. [25]-41
Stygmatyzacja i jej etapy. Przemoc i agresja w szkole – źródła, typy spraw-
ców. Ofiary przemocy i ich typy. Przyczyny zachowań agresywnych styg-
matyzujących dzieci w szkole. Szkolne programy profilaktyczne. Pedagog 
szkolny przeciwdziałający stygmatyzacji uczniów.

31. Maciejko, Wojciech : Współdziałanie wójta z dyrektorem szkoły w za-
kresie pomocy socjalnej dla uczniów / Wojciech Maciejko // „Służba 
Pracownicza”. – 2007, [nr] 3, s. 15-16 

32. Maksymowska, Ewa : Gwałt i przemoc seksualna / Ewa Maksymow-
ska // „Meritum”. – 2010, nr 4, s. 45-48
Szkoła jest ważnym, ale nie jedynym miejscem, w którym można prowadzić 
profilaktykę wykorzystywania seksualnego dzieci. Problemami tymi zajmują 
się również inne organizacje.

33. Marchwacka, Maria A. : Stanowisko młodzieży wobec alkoholu – ba-
dania empiryczne przeprowadzone wśród uczniów szkół berlińskich 
i warszawskich / Maria A. Marchwacka, Stephanie Pluckhahn // 
„Kwartalnik Pedagogiczny”. – R. 53 (2008), nr 4, s. [119]-134
Wyniki badań potwierdzających nadużywanie alkoholu przez młodzież zwra-
cają uwagę na aktualną potrzebę podjęcia w szkołach działań prewencyj-
nych.
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34. Mazur, Joanna : Rejestry urazów w szkole jako podstawa programów 
prewencyjnych / Joanna Mazur // „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. – 
2004, nr 4, s. 44-49
Międzynarodowe badania zachowań zdrowotnych młodzieży szkolnej HBSC. 
Wyniki dotyczące urazów w Polsce w 2002 r. Wykorzystanie wyników badań 
do podniesienia efektywności działań edukacyjnych.

35. Nerwińska, Elżbieta : Przeciwdziałanie agresji i przemocy : porozu-
mienie w szkole / Elżbieta Nerwińska // „Problemy Opiekuńczo-Wy-
chowawcze”. – 2007, nr 1, s. 8-13

36. Niepokólczycka-Gac, Jagna : Procedury szkolne / Jagna Niepokól-
czycka-Gac // „Remedium”. – 2004, nr 9, s. 10-11
W jaki sposób stosować procedury szkolne aby usprawnić i zwiększyć traf-
ność oraz skuteczność oddziaływania szkoły w sytuacjach zagrożenia mło-
dzieży przestępczością i demoralizacją.

37. Nowak, Małgorzata : Opiniowanie biedy, czyli zadanie z wieloma nie-
wiadomymi / Małgorzata Nowak // „Gazeta Szkolna : aktualności . – 
2005, nr 10, s. 16-17
Jakie zadania spoczywają na szkole przy udzielaniu uczniom pomocy ma-
terialnej.

38. Ostaszewski, Krzysztof : Polityka, pedagogika i profilaktyka przemo-
cy w szkole / Krzysztof Ostaszewski // „Remedium”. – 2007, nr 11, s. 
1-3
Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży w Polsce.

39. Pery, Andrzej : Pomoc materialna udzielana uczniom / Andrzej Pery 
// „Dyrektor Szkoły . – 2005, nr 3, s. 53-56
Stypendia, zasiłek szkolny, pomoc socjalna dla uczniów szkół publicznych 
i niepublicznych. Zadania szkoły i samorządu terytorialnego.

40. Potempska, Elżbieta : Koordynacja działań instytucji opieki nad dziec-
kiem metodą zapobiegania niedostosowaniu społecznemu / Elżbieta 
Potempska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2005, nr 4, s. 
15-22
Problem koordynacji działań instytucji mogących mieć wpływ na zapobiega-
nie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz możliwości tych instytucji w udzie-
laniu pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym patologią (przedszkole 
i szkoła, służba zdrowia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki 
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pomocy społecznej, kuratela sądowa, poradnie specjalistyczne, placówki 
opiekuńczo-wychowawcze).

41. Politułło, Elżbieta : Zerwane więzi / Elżbieta Politułło ; rozm. przepr. 
Iza Kujawska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001, nr 6, 
s. 36-38
Przeciwdziałanie patologii w szkołach. Rola pedagoga szkolnego.

42. Radziwołek-Mikołajczyk, Małgorzata : Bezpieczeństwo w szkołach 
w świetle raporu NIK / Małgorzata Radziwołek-Mikołajczyk // „Głos 
Pedagogiczny”. – 2008, nr 4, s. 13-14
Raport z kontroli o przeciwdziałaniu patologii w szkołach. Lata 2005/2006 
i 2006/2007. Wniosek: coraz więcej uczniów wagaruje i pali papierosy, male-
ją problemy z narkotykami i spożywaniem alkoholu. Planowanie przez szkołę 
działań wychowawczych i profilaktycznych. Nieradzenie sobie z trudnymi sy-
tuacjami. Działania naprawcze w ramach programów.

43. Rojtek, Renata : Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach 
straży miejskiej / Renata Rojtek // „Remedium”. – 2006, nr 9, s. 24-25
Działania prewencyjne, informacyjno-edukacyjne i alternatywne podejmowa-
ne przez straż miejską w Warszawie. Wprowadzanie patroli i posterunków 
szkolnych.

44. Rudzińska, Zofia : Niebezpieczeństwo – alkohol / Zofia Rudzińska // 
„Edukacja i Dialog”. – 2002, nr 2, s. 49-54
Profilaktyczne działanie szkoły dotyczące dzieci z rodzin alkoholowych.

45. Sadlak, Małgorzata : Stop! : żyj bezpiecznie / Małgorzata Sadlak // 
„Wychowanie Komunikacyjne”. – 2003, nr 5, s. 5-6
Projekt edukacyjno – prewencyjny dla klas najmłodszych.

46. Sawicka, Katarzyna : Jak chronić uczniów przed przemocą? / Kata-
rzyna Sawicka // „Remedium”. –  2007, nr 2/3, s. 18-21
Przemoc w szkole i jej przeciwdziałanie.

47. Skura, Piotr : To nie jest gmina dla biednych dzieci / Piotr Skura // 
„Głos Nauczycielski”. – 2009, nr 34, s. 11
Powiększanie się zjawiska biedy w Polsce. Dożywianie dzieci w szkołach.

48. Słowikowska, Teresa : To trudne... : cykl zajęć wychowawczych zwią-
zanych z agresją (dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // „Nowa 
Szkoła”. – 2005, nr 8, s. 14-16
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49. Stankiewicz, Dariusz : Kierowanie konfliktem / Dariusz Stankiewicz // 
„Edukacja i Dialog”. – 2005, nr 3, s. 20-22
Przyczyny zachowań patologicznych w szkole i w domu.

50. Stec, Jacek : Gdzie szukać pomocy? / Jacek Stec // „Głos Pedago-
giczny”. – 2008, nr 3, s. 15-17
Instytucje wspierające szkoły w opiece nad dzieckiem. Najpopularniejsze 
formy pomocy (szkolenia pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie 
przeciwdziałania patologii społecznej). Pomoc materialna w formie stypen-
diów lub wyprawki szkolnej na zakup podręczników. Współpraca szkoły z ro-
dzicami

51. Stec, Jacek : Nadzór nad systemem oddziaływań wychowawczo-
-opiekuńczych / Jacek Stec // „Głos Pedagogiczny”. – 2009, nr 12, s. 
38-40
System działań wychowawczych podlegających nadzorowi dyrektora szko-
ły. Działania pedagogiczno-psychologiczne. Działania opiekuńcze. Przykład 
nadzoru nad systemem oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych. Wyniki 
w nauce, frekwencja, diagnostyka, konflikty i współpraca z rodzicami, pro-
filaktyka i zapobieganie trudnościom wychowawczym, współpraca z instytu-
cjami.

52. Szpringer, Monika : Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych 
w opinii nauczycieli / Monika Szpringer // „Edukacja”. – 2003, nr 2, s. 
58-69
Omówienie badań nad szkolnymi próbami zapobiegania zachowaniom pa-
tologicznym.

53. Świerczyńska, Elżbieta : Jak zaradzić nadmiernej absencji w szkole 
– część I / Elżbieta Świerczyńska // „Gazeta Szkolna : aktualności”. – 
2009, nr 50, s. 18

54. Świerczyńska, Elżbieta : Jak zaradzić nadmiernej absencji w szkole 
– część II / Elżbieta Świerczyńska // „Gazeta Szkolna : aktualności”. – 
2009, nr 51/52, s. 26
Prawo w Polsce a zagadnienie absencji.

55. Trojanowska, Anna : Szkoła bez uzależnień / Anna Trojanowska // 
„Nowe w Szkole”. – 2004, [nr] 2, s. 17-19
Projekt pt. „Nasza szkoła – szkołą bez uzależnień”, realizowany w ramach 
programu profilaktycznego szkoły.
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56. Trojanowska, Anna : Szkoła bez uzależnień : kilka słów o autorskim 
projekcie profilaktycznym / Anna Trojanowska // „Dyrektor Szkoły”. – 
2004, nr 1, s. 20-21
Realizacja programu „Nasza szkoła – szkołą bez uzależnień” w Zespole 
Szkół nr 1 w Męcinie.

57. Urban, Bogumiła : Uspołecznienie szkoły a profilaktyka społeczna / 
Bogumiła Urban // „Przegląd Oświatowo-Wychowawczy”. – 1990, nr 
2/3, s.40-48
Obowiązki i cele szkoły uspołecznionej m.in. działania profilaktyczne w za-
kresie różnorodnych patologii społecznych, w tym przestępczości dzieci 
i młodzieży.

58. Walenczak-Pankonin, Jolanta : Kiedy rodzic wyjedzie do pracy : skut-
ki eurosieroctwa / Jolanta Walenczak-Pankonin, Piotr Pankonin // 
„Sedno”. – 2010, nr 1, s. 32-35
Różne aspekty eurosieroctwa. Zaburzenia równowagi. Brak wsparcia. Co 
może zrobić szkoła

59. Walendzik-Ostrowska, Agnieszka : Profilaktyka HIV a płeć / Agniesz-
ka Walendzik-Ostrowska // „Remedium”. – 2009, nr 2, s. 26-27
Przykładowe zajęcia dotyczące profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów klas gim-
nazjalnych i klas I szkoły średniej.

60. Wardyńska-Ziółek, Magdalena : Procedura szkolnej interwencji profi-
laktycznej – dobra praktyka zbudowana na współpracy szkoły z ro-
dzicami / Magdalena Wardyńska-Ziółek // „Problemy Narkomanii”. – 
2009, nr 3, s. 86-95
Przedstawienie przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania narko-
manii w szkołach oraz procedury szkolnej interwencji profilaktycznej

61. Wojciechowska, Katarzyna : Przygotowanie dzieci po pierwszym eta-
pie edukacji do życia bez uzależnień / Katarzyna Wojciechowska, 
Maria Sobieszczyk // „Wychowanie na Co Dzień”. – 2011, nr 10/11, s. 
38-44
Używanie środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz działania 
profilaktyczne w świetle literatury przedmiotu. Przestrzeganie zasad profilak-
tyki uzależnień przez dzieci w świetle badań własnych. Zadania szkoły w za-
kresie profilaktyki uzależnień.
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62. Wycisk, Jowita : Samouszkodzenia umiarkowane u młodzieży : pod-
stawy prewencji na terenie szkoły / Jowita Wycisk // „Ruch Pedago-
giczny”. – 2009, nr 3/4, s. 5-[20]
W wyjaśnianiu przyczyn omawianych zjawisk zakłada się istnienie związku 
pomiędzy indywidualnymi losami jednostki a mechanizmami osobowościo-
wymi.

63. Zapobieganie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży : informa-
cja NIK // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2001, nr 2, s. 19-
24
Badania przeprowadzone w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych. Zapobieganie patologii i niedostosowaniu społecznemu dzieci i mło-
dzieży.

64. Zdankiewicz, Grażyna : Bezpieczny dom – szkoła – miasto : program 
edukacyjno-prewencyjny : konspekt lekcji techniki w klasie V ,,Czy 
dbamy o własne bezpieczeństwo’’? / oprac. Grażyna Zdankiewicz // 
„Wychowanie Komunikacyjne”. – 2001, nr 11, s. 6-7

65. Zozula, Jolanta : Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się 
krzywda? / Jolanta Zozula // „Szkoła Specjalna”. – 2011, [nr] 5, s. 
377-386
Regulacje prawne dotyczące pomocy uczniom w Polsce.



Wydawnictwa zwarte 
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Ewa Jarosz. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
1998. – 122, [6] s. : wykr. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach; Nr 1689. Pedagogika, ISSN 208-6336)
Czytelnia Pedagogiczna UJK

67. Seweryńska, Anna Maria : Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej : przewod-
nik dla wychowawców i nauczycieli / Anna Maria Seweryńska. – War-
szawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – 77, [3] 
s. : tab. – (Psychologia, Pedagogika)
Sygn. 240125 Czytelnia

68. Sytuacje kryzysowe w szkole : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Koszew-
skiej i Małgorzaty Taraszkiewicz ; [aut. Zbigniew Babski et al. ; wstęp Kata-
rzyna Koszewska i Małgorzata Taraszkiewicz]. – Warszawa : Wydawnictwo 
Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2007. –  285 s.
Sygn. 242501 Czytelnia
Sygn. A 248959 Wypożyczalnia 

69. Szkoła – nauczyciel – uczeń : praca zbiorowa / pod red. Teresy Ku-
kołowicz. – Stalowa Wola : Wydział Nauk Społecznych KUL. Oficyna 
Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej. F WNS KUL, 1996. – 60 s. – 
(Biblioteka Uniwersytecka Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL 
w Stalowej Woli ; t. 4)
Sygn. 223022 Czytelnia
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70. Szpringer, Monika : Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych 
dzieci i młodzieży / Monika Szpringer. – Kielce : Wydawnictwo Uczel-
niane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2001. – 123 s. : il. – (Prace 
Wszechnicy Świętokrzyskiej, 1234-7604 ; nr 53). – Bibliogr. s.114-
118
Sygn. 233585 Czytelnia
Sygn. 233586, 233950, 233951 Wypożyczalnia 

71. Teoretyczne i metodyczne aspekty profilaktyki w środowiskach wy-
chowawczych / praca pod red. Anny Kieszkowskiej. – Kielce : Akade-
mia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego ; [Piekoszów : Gens], 
2005. – 264 s. : wykr. – Bibliogr. s. 258-264
Sygn.  239793 Czytelnia

72. Wspomaganie procesu wychowawczego pro gramami profilaktycz-
no-edukacyjnymi / red. Anatol Bodanko. – Kraków : „Impuls”, 1999. – 
271, [5] s. : il. – Bibliogr.
Sygn. 227317 Czytelnia
Sygn. 227336, 229212 Wypożyczalnia 

73. Zagrożenia wychowawcze XXI wieku / red. Adam Massalski, Kazi-
mierz Wiatr ; Komisja Nauki i Edukacji Sportu Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2009. – 245, [1] s. : 
il. – (Problemy Nauki i Wychowania)
Sygn. 246753 Czytelnia


