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I.  WSTĘP 

1. Profilaktyka (prewencja, zapobieganie) są to wszystkie działania podejmowane w celu zapobiegania 

pojawieniu się i/lub rozwojowi niepożądanych zachowań, stanów lub zjawisk w danej populacji. 

Nadrzędnym zadaniem tych działań jest przeciwdziałanie zagrożeniom (w tym także chorobom), 

których wystąpienie lub nasilenie się jest w przyszłości prawdopodobne.  

2. Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia zdobytą wiedzę na temat istniejących problemów  

i zagrożeń środowiska w którym funkcjonują uczniowie. Adresatem programu jest całe środowisko 

szkolne (tj. uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadniczej szkoły Zawodowej nr 7, Technikum  

nr 7, nauczyciele, rodzice, personel techniczny  i administracyjny szkoły).  

Program jest integralną częścią programu wychowawczego. W każdym roku szkolnym zespół  

ds. profilaktyki powołany przez dyrektora szkoły opracuje harmonogram działań profilaktycznych, 

stanowiący integralną lecz ruchomą część programu profilaktyki.  

 

 II. PODSTAWA PRAWNA 

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r poz.2156 z późń. 

zm);  

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, 

poz. 1493 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113); 

- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., 

poz. 532); 



 

 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r.  

Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946); 

- Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr. 120, poz. 526 z późn zm.); 

- Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33,  

poz. 178 z późn. zm.); 

- Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231,  

poz 1375); 

- Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.); 

- Rozporządzenie MEN 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 (Dz. U. z 2015 r., poz.1249); 

- Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu          

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.); 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu 

nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka,  

o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 395);  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu 

Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 nr 44 poz. 227).  

 

III.     CELE PROGRAMU 

1. Celem szkolnego programu profilaktyki jest ochrona młodzieży przed zakłóceniami  

w rozwoju. Program ma pomóc młodzieży w kształtowaniu siebie jako dorosłego człowieka 

świadomego swoich wyborów, szanującego siebie i innych oraz odpornego na zagrożenia płynące  

ze środowiska. 

2. W    związku z powyższym szkoła    podejmie    następujące    działania:     

 doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy nauczycieli i wychowawców 

klas oraz pedagoga i psychologa szkolnego w zakresie prowadzenia działań 

profilaktycznych; 

 rozpoznawanie zagrożeń występujących na terenie szkoły; 

 przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym poprzez: 

- wzmacnianie czynników chroniących 



 

 

- redukcję czynników ryzyka; 

 promowanie zdrowego stylu życia; 

 ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego.  

 

IV. KIERUNKI I STRATEGIE DZIAŁAŃ  

1. Szkolny program profilaktyki obejmuje: 

 działania profilaktyczne;  

 działania edukacyjne; 

 działania informacyjne; 

 działania interwencyjne. 

2. Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki   

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 W przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków  

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem 

jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych.  

 W przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy  

ze względu na swoja sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są  

w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych.  

 W przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których 

rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych 

zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 

3. Działania profilaktyczne obejmują w szczególności: 

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych 

i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach 

systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii;  



 

 

 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; 

 kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez uczniów 

i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych; 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 

zachowań ryzykownych; 

 włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny działań  

z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 

rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. 

 

4.  Działalność edukacyjna w szkole i placówce polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu 

wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli  

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działania edukacyjne obejmują w szczególności: 

 poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 

Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r., a także suplementów diet i leków w celach 

innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach; 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów  

i wychowanków; 

 kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; 

 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 

 prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców  

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, o których 

mowa w § 1 ust. 2  rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. oraz podejmowania 

szkolnej interwencji profilaktycznej; 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 

2015 r., norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 



 

 

 

5. Działalność informacyjna w szkole i placówce 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, o których mowa 

w § 1 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r., skierowanych do uczniów  

i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły lub placówki. 

Działania informacyjne obejmują w szczególności: 

 dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom 

na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 

związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji, o których mowa w § 1 ust. 2 

rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r.; 

 udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji, o których mowa w § 1 

ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r.; 

 przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

 informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących 

procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół  

i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

6. Działalność interwencyjna, która polega  na wspieraniu w sytuacjach kryzysowych osób mających 

trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów osobistych. 

Strategia działań interwencyjnych, stanowiąca Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

kryzysowych, w tym sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją stanowi odrębny dokument 

szkolny, wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

 

V. WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI 

1. Szkoła, przy prowadzeniu działalności współpracuje z:  

 rodzicami, opiekunami; 

 z jednostkami samorządu terytorialnego;  

 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;  

 placówkami doskonalenia nauczycieli;  



 

 

 podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; 

opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;  

 z wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi;  

 Policją; 

 pracodawcami. 

 

VI. FORMY REALIZACJI DZIAŁAŃ 

Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki odbywa się w formach: 

 - zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną, zajęć 

pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę, interaktywnych wkładów, warsztatów, treningów 

umiejętności, projektów, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, spotów, kampanii społecznych, gazetek 

ściennych, ulotek, happeningów, pikników edukacyjnych, imprez szkolnych, wyjść pozaszkolnych, 

wycieczek, happeningów lub innych formach uwzględniających wykorzystanie aktywnych metod 

pracy. 

 

VII.     STRUKTURA PROGRAMU 

Program jest kierowany do całej społeczności szkolnej. Aby     program      był     skuteczny     należy     

prowadzić     działania w      sposób      systematyczny i wielopoziomowy. Program będzie realizowany  

w obszarze najważniejszych czynników ryzyka związanych ze szkołą. Wśród każdej ze sfer  

w corocznym planie profilaktyki podejmowane będą wybrane zagadnienia. 

Najistotniejsze czynniki ryzyka związane ze szkołą to: 

1. Łamanie regulaminu szkoły-wagary, spóźnienia 

2. Brak współpracy rodzic - szkoła 

3. Agresja i przemoc w stosunku do uczniów, nauczycieli, rodziców i zwierząt 

4. Uzależnienia 

5. Uprzedzenia i stereotypy 

6. Przestępczość wśród młodzieży 

7. Zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego 

8. Wczesna inicjacja seksualna 

 

VIII. EWALUACJA I PROCEDURA UAKTUALNIANIA  SZKOLNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI 

1. Ewaluacji dokonuje się na podstawie: 



 

 

 analizy dokumentacji wychowawcy klasowego – wychowawcy przeprowadzają wstępną 

diagnozę zagrożeń występujących w klasie, ocenę działań profilaktycznych realizowanych  

w danym roku szkolnym oraz diagnozują oczekiwania uczniów dotyczące działań 

profilaktycznych w kolejnym roku szkolnym. Następnie przekazują wyniki zespołowi  

ds. profilaktyki 

 analizy dokumentów (dzienniki, sprawozdania psychologa, pedagoga szkolnego, pielęgniarki 

szkolnej) 

 wywiadów, ankiet, obserwacji,  

 indywidualnych rozmów z uczniami i ich rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem: 

 zachowań ryzykownych zauważonych u uczniów szkoły 

 problemów o jakich mówili uczniowie 

 sposobu spędzania wolnego czasu przez uczniów 

 problemów zgłaszanych przez rodziców 

 problemów środowiska lokalnego 

 informacji uzyskanych od podmiotów współpracujących ze szkołą 

 priorytetów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej na dany rok 

szkolny 

Powołany zespół ds. profilaktyki opracowuje harmonogram profilaktyki na dany rok szkolny.  

W porozumieniu z radą pedagogiczną, rada rodziców oraz samorządem uczniowskim uchwala 

Harmonogram działań profilaktycznych do realizacji w danym roku szkolnym. 

Szkolny Program Profilaktyki ma charakter otwarty i w czasie roku szkolnego może ulegać zmianom, 

w zależności od bieżących potrzeb. 

 

2. Szkolny Program profilaktyki zmodyfikowano dnia 31. 03. 2016 r. przez zespół ds. profilaktyki  

w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz został przyjęty do realizacji 

zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej. 

 

Przewodniczący zespołu ds. profilaktyki:   Przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

…………………………………………….  

Członkowie zespołu ds. profilaktyki: 

1. …………………………………………. 

2. …………………………………………. 

 

Przewodniczący Rady Rodziców:    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

…………………………………………….   ……………………………………………… 


