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Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii.
Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875)
Wstęp
Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom
w rozwoju i

zachowaniu uczniów. Obejmuje eliminowanie czynników zachowań

ryzykownych oraz wzmocnienie działań chroniących przed niepożądanymi zjawiskami.
Ma szczególne znaczenie wśród młodych ludzi, w których rozwija się ustalanie hierarchii
wartości, kształtują się relacje z innymi ludźmi, buduje się poczucie własnej wartości.
Kiedy mowa o „środkach i substancjach” oznacza to przeciwdziałanie pojawianiu się
zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów,
charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm
i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego
i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.
Program będzie wspomagał wychowawczą rolę rodziny, prawidłowy rozwój uczniów
oraz

wskazywał

sytuacje

podejmowania

działań

interwencyjnych

w

sytuacji

zdiagnozowanych zagrożeń.

I
1. Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną
i profilaktyczną wśród uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów
oraz nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania
narkomanii.
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2. Działalność, o której mowa punkcie 1, obejmuje działania uprzedzające mające na celu
przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych
substancji psychoaktywnych przez uczniów, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem
przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko
negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego
otoczenia społecznego.

II
1. Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji
zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej
dojrzałości w sferze:
a) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności
pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań
prozdrowotnych;
b) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej,
ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi,
kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego
stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
c) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym,
opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych
oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
d) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu
wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
2. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
a) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy
prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
b) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych
z najważniejszych wartości w życiu;
c) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
d) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji
rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców
lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami;
e) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji
3

z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami;
f) doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie warsztatowej pracy z grupą uczniów;
g) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów;
h) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej;
i) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu
modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

III
1. Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli
z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
2. Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
a) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów i nauczycieli na temat prawidłowości
rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania
wczesnych objawów używania środków i substancji, a także suplementów diet i leków
w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
b) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;
c) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli,
radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
d) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym
podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi
i zdrowemu życiu;
e) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie
rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji oraz podejmowania
szkolnej interwencji profilaktycznej;
f) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania środków
i substancji, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

IV
1. Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych
informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców,
na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków
i substancji,

skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także

nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
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2. Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
a) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom lub opiekunom na temat
skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych
związanych z przeciwdziałaniem używania środków i substancji,
b) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców
lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji;
c) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom
na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
d) informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących
procedurach postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy szkół i placówek
z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

V
1. Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
2. Działalność profilaktyczna obejmuje:
a) w

przypadku

profilaktyki

uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których
celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka
używania przez nich środków i substancji;
b) w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu
na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w
wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;
c) w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano
wczesne objawy używania środków i substancji lub występowania innych zachowań
ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby
wymagające leczenia.
3. Działania profilaktyczne w szkołach obejmują w szczególności:
a) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb
indywidualnych

i

grupowych

oraz

realizowanych

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji;
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celów

profilaktycznych,

b) przygotowanie

oferty

zajęć

rozwijających

zainteresowania

i

uzdolnienia,

jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji
życiowej;
c) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji
przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych
zachowań ryzykownych;
d) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji
profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych;
e) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji.

VI
1. Szkoła przy prowadzeniu działalności, o której mowa odpowiednio w punktach II–V,
współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologicznopedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi
i powiatowymi stacjami sanitarno- -epidemiologicznymi, Policją, pracodawcami, a także
innymi podmiotami według potrzeb.
2. Podstawę do podejmowania działalności, o której mowa odpowiednio w punktach II–V,
stanowi opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza.
3. Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów,
cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których
występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność
na działanie czynników ryzyka.
4. Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy
środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się
z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania
społecznego.
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VII
1. Działalność o której mowa w niniejszym dokumencie jest realizowana w ramach zajęć
i w formie najbardziej dogodnej dla odbiorców.
Szczegółowe treści programów wychowawczych i profilaktyki zawarte są w corocznie
opracowanym przez wychowawców planie pracy. Dokumentacja wychowawcy klasy zawiera:
I Plan działań wychowawcy klasy;
II Szkolny Program Profilaktyki;
III Tematykę godzin wychowawczych;
IV Program Naprawczy.
Szkolny Program Profilaktyki jest programem otwartym można w nim dokonywać zmian
i korekt, które wynikają z bieżących potrzeb.
Dwa razy w roku szkolnym (grudzień, czerwiec) podczas Zespołów Wychowawczych,
wychowawcy dokonują podsumowania zrealizowanych zadań i wyciągają wnioski do dalszej
pracy.
Tematy,

które

należy

uwzględnić

w

programach

przygotowywanych

przez wychowawców:
1. Przeciwdziałanie narkomanii.
2. Przeciwdziałanie używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków
zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów.
3. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
4. Wspomaganie

ucznia

w

jego

rozwoju

fizycznym,

psychicznym,

społecznym

i aksjologicznym.
5. Współpraca z rodzicami lub opiekunami w celu budowania postawy prozdrowotnej
i zdrowego stylu życia.
6. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych
z najważniejszych wartości w życiu.
7. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.
8. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych

relacji

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców
lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami.
9. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji
z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.
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10. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców lub opiekunów.
11. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej.
12. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu
modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
13. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów.
14. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli,
radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.
15. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym
podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi
i zdrowemu życiu.

Opracował Zespół Wychowawczy
pod przewodnictwem Katarzyny Kufel-Gałązka
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